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Σωσίβιο Ν.Δ. ζητά ο ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
η Ν.Δ. δεν το ρισκάρει
Σωσίβιο από τη Ν.Δ. ζητά εναγωνίως ο Γρ. Κασιδόκωστας,
ενώ προσπαθεί να προσεταιριστεί τα δύο γερά «δεκανίκια» του Γρηγόρη Κωνσταντέλου στη Βούλα και του Δημ.
Αναστασιάδη στη Βάρη, για ν’ αντιπαρατεθεί στον σκληρό αντίπαλο Άγγελο
Αποστολάτο, που έχει δέσει γερά «παλαμάρια» σε Βάρη (Μπαγλατζής) και
Βουλιαγμένη (Ράπτης).
Στην προσπάθειά του αυτή ο Κασιδόκωστας προσπαθεί να πείσει τους πάντες
ότι έχει τη στήριξη της Ν.Δ. (του το
του Κώστα χρωστάνε, λέει, γιατί δεν άφησαν μόνο
Βενετσάνου του το Δήμο Βουλιαγμένης)!
Εν τω μεταξύ, ενώ ο Αναστασίου κρατά
με περίσκεψη στάση αναμονής, γιατί να βιαστεί άλλωστε,
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είναι αμετάπειστα αποφασισμένος. Έχει χαράξει ρότα, έχει βάλει τον αυτόματο πιλότο και πετάει με στόχο τον τελικό προορισμό, τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου ελπίζοντας να βρεθεί στο δύδημο
Συνέχεια στη σελ. 2
της πρωτιάς.

“Είναι όλοι τους υπεύθυνοι
γι’ αυτή την ανευθυνότητα”

Ιστορική απόφαση για το Κορωπί

Η αποχέτευση
στα Μεσόγεια είναι γεγονος
με πρωταγωνιστή το Δήμο Κορωπίου
Με απόφασή του ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέππας ανέθεσε στις 3 Αυγούστου στον Δήμο Κρωπίας την σύνταξη και επικαιροποίηση μελετών των δικτύων ακαθάρτων, των συλλεκτηρίων αγωγών και του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων καθώς και της κατασκευής των αντίστοιχων
έργων στο κεντρικό τμήμα της Αν. Αττικής. Με ομόφωνη απόφασή του (5/8) το Δ.Σ. Κρωπίας αποδέχθηκε την “πρόκληση”.
Συνέχεια στη σελ. 7

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
2500 χρόνια από τη μάχη
Ημέρα άθλησης
Σελίδα 10, 22, 23

Σελίδα 24

21 Καθηγητές Πανεπιστημίου,
ιδιώτες και επιχειρηματίες,
καταθέτουν την αγωνία τους
με ανοιχτή επιστολή
προς τον Ελληνισμό
Σελίδα 17

Σελίδα 4

ΕΒΔΟΜΗ

2 ΣΕΛΙΔΑ - 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Οι πρώτες εκλογικές εκτιμήσεις
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΚΟΡΩΠΙ

“Η Θεία Κωμωδία”

ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Συνέχεια απ’ τη σελίδα 1

Παρά τις πολύπλευρες πιέσεις
που ασκεί ο Γρ. Κασιδόκωστας να
λάβει στήριξη από τη Ν.Δ., μπορούμε να υποστηρίξουμε βάσιμα
ότι η Ν.Δ. στον τρίΔημο Βούλα –
Βάρη – Βουλιαγμένη, ΔΕΝ πρόκειται να δώσει στήριξη σε κανέναν.
Στη βεβαιότητα αυτή καταλήγουμε αφού και η ανάλυση των δεδομένων οδηγεί σ’ αυτό το συμπέρασμα και η εγκυρότατη πληροφόρηση που διαθέτουμε, αποκλείει τη
στήριξη οποιουδήποτε και φυσικά
του Κασιδόκωστα που την επιδιώκει εναγωνίως, ενώ ο Κωνσταντέλος δεν την επιθυμεί και ο Αποστολάτος την αποκλείει.
Γιατί λοιπόν η Ν.Δ. να δώσει στήριξη σε κάποιον, όταν σε οποιαδήποτε περίπτωση – πλην επισήμου υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ, που
δεν τον έχουμε δει ακόμη – θα πιστωθεί τη νίκη, ενώ αν δώσει στήριξη, σε περίπτωση ήττας θα την
χρεωθεί.

Αμφίρροπος ο αγώνας
Κωνσταντά – Ζούτσου
στην Παλλήνη
Στον διευρυμένο Καλλικρατικό
Δήμο Παλλήνης με έδρα τον Γέρακα τα πράγματα δείχνουν να
χαμογελάνε στο Δήμαρχο Γέρακα Αθ. Ζούτσο, εκλεκτό του ΠΑΣΟΚ, μετά και την αποχώρηση
του Ν. Εξαρχου.
Η κομματική δυναμική, όμως, σε
συνάρτηση και με την αυτοδιοικητική διείσδυση ενός έμπειρου δημάρχου όπως ο Σπύρος Κωνσταντάς της Παλλήνης, προδιαγράφουν ένα αμφίρροπο αποτέλεσμα, αν και η αριθμητική γέρνει
προς την πλευρά του Κωνσταντά,
που έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας.

Κιούσης πιθανότατα στο
Κορωπί
Μετά την απόσυρση απ’ τον εκλογικό στίβο, του δημάρχου Θ. Αθανασόπουλου, που αποχωρεί αφήνοντας ένα σημαντικό έργο και
ιδιαίτερα αυτό της αποχέτευσης,
που δημοπρατείται εντός του Σεπτεμβρίου, ο δρόμος για τη Δημαρχία καθίσταται πιο βατός για
τον Δημήτρη Κιούση, που διεκδικεί για τρίτη φορά το αξίωμα του
Δημάρχου, ενώ τη δεύτερη έχασε κυριολεκτικά με «διαφορά
στήθους». Αντίπαλός του, είναι ο
Αρ. Γκίκας, της “Αναγέννησης”.

Η «μάχη» του Σαρωνικού
Στο νέο καλλικρατικό Δήμο
Στον πολυδύναμο καλλικρατικό
Δήμο Σαρωνικού, θα δώσουν μια
μεγάλη μάχη το ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεοδ. Πάγκαλος, με υποψήφια τη σύζυγό του Χριστίνα
Χριστοφάκη, η Ν.Δ. που αντιπαρατάσσει τον πρόεδρο της Κοινότητας Κουβαρά Σταμάτη Γκίνη,
στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν το Δήμο από τον αναμφισβήτητα αγωνιστή Δήμαρχο
Καλυβίων Πέτρο Φιλίππου.

Σελ. 8

γ. κορναράκης

Ο νέος Δήμος, με έδρα τα Καλύβια Θορικού, περιλαμβάνει επίσης
την Ανάβυσσο, τη Σαρωνίδα, τον
Κουβαρά και την Παλαιά Φώκαια.
Στον «αγωνιστικό χώρο» συνωθούνται πλην των παραπάνω, η
Νικολέτα Καπερώνη και ο Νίκος
Βολάκος.
Για την ώρα τα πράγματα δείχνουν
ότι η μεγάλη μάχη θα δοθεί μεταξύ
Φιλίππου και Χρ. Χριστοφάκη.
Εμείς προς το παρόν επισημαίνουμε ότι ο Φιλίππου έκανε ένα
δυναμικό πολυσυλλεκτικό – αυτοδιοικητικό ξεκίνημα (κοίτα «7»
φ.644), περιλαμβάνοντας στο
συνδυασμό του ακόμη και νεοδημοκράτες, ενώ η Χριστοφάκη
πλην του «θωρηκτού» θα έχει και
την κρυφή υποστήριξη μερικών
της Ν.Δ. (ακούγεται κάτι για τον
νυν δήμαρχο Αναβύσσου Σ. Γκέραλη), καθ’ ότι η Χρ. Χριστοφάκη
εκτός της προσωπικότητάς της
βεβαίως, της υποστήριξης του
ΠΑΣΟΚ και του Θόδωρου, είναι
και ανηψιά του Κ. Μητσοτάκη.
Τα συμφέροντα στο Σαρωνικό είναι τεράστια – εκτός απ’ το Λαγονήσι και τη γνωστή διαμάχη Φιλίππου – Μαντωνανάκη – και η
μάχη θα είναι σκληρή. Θα τα ξαναδούμε και θα τα ξαναπούμε.

Εισπρακτική κοινοπραξία
ΠΑ.ΣΟΚ.-Δ.Ν.Τ. Γρ. Ρώντας
Σελ. 9
Στου κουφού την πόρτα
Γεωργία Γρηγοροπούλου

Σελ. 9

Γιορτή μελιού στην Κερατέα

Σελ. 5

Εγκαινιάστηκε ο ξενώνας
Βουλιαγμένης

Σελ. 13

Οι αναγνώστες γράφουν

Σελ. 14

Τα 20 προβλήματα της Βούλας
του Α. Αγιάμπαση

Σελ. 15

Μοριακή διατροφή· το φάρμακό μας

Σελ. 14

Οριστικά κλειστή η χωματερή στο Κορωπί
Σελ. 6

Κώστας Βενετσάνος

Mεταδημοτεύσεις μέχρι 31 Αυγούστου
Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 7 Νοεμβρίου, όλοι θα ψηφίσουν στους Δήμους που είναι
γραμμένοι.
Δε θα υπάρχουν κάλπες για ετεροδημότες, όπως γίνεται στις βουλευτικές εκλογές. Δε θα υπάρξουν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών. Δηλαδή αν κάποιος που διαμένει στην Αθήνα, αλλά είναι
εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα ψηφίσει στη Θεσσαλονίκη, άσχετα εάν στις τελευταίες βουλευτικές
εκλογές ψήφισε στον τόπο κατοικίας του ως ετεροδημότης.
Αν κάποιοι επιθυμούν να ψηφίσουν στο δήμο διαμονής τους (εφόσον
είναι διαφορετικός από το δήμο που είναι γραμμένοι), πρέπει να κάνουν μεταδημότευση μέχρι τις 31/8/2010.
Μεταδημότευση μπορεί να γίνει στους δήμους όπου:
1. Διαμένουν τουλάχιστον επί μια διετία ή
2. Είναι δημότης ο άλλος σύζυγος ή
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3. Ηταν δημότες πριν από το γάμο σε περίπτωση λύσης αυτού ή
4. Ηταν αρχικά δημότες οι ίδιοι ή οι γονείς τους, δυνατότητα όμως
που παρέχεται για μια μόνο φορά.
Επισημαίνεται ότι:
Μέχρι την ίδια ημερομηνία 31/8/2010 πρέπει να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους:
• Οι Ευρωπαίοι από τις άλλες 26 χώρες της ΕΕ που μένουν στην Ελλάδα και
• Οι ομογενείς και υπήκοοι τρίτων χωρών που νόμιμα διαμένουν στην
Ελλάδα και πληρούν τις αντίστοιχες διατάξεις.
• Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους μπορεί να γίνει με την προσκόμιση: α) Διαβατηρίου ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και β) υπεύθυνη δήλωση για
τον τόπο κατοικίας.

(Διακριτικός τίτλος)

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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3ο Γυμνάσιο – Λύκειο Βούλας:

«Επιτέλους» το χάσαμε!!
«ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ» και …τρίχες,
και ο ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ είχε «δεσμευθεί»!

Μέγα μάθημα για τους νέους:
Μη πιστεύετε τους πολιτικούς, είτε Υπουργούς και Βουλευτές,
είτε Δημάρχους, Προέδρους και Δημοτικούς Συμβούλους
Εκτενές ρεπορτάζ για την απώλεια του οικοπέδου, πρώην περιοχής Κόνιαρη στη Βούλα,
αφού το Υπουργείο άφησε να παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία της 18ης Αυγούστου
για την αποπληρωμή του υπο απαλλοτρίωση
οικοπέδου, είχαμε παρουσιάσει στην ΕΒΔΟΜΗ στο φύλλο της 21ης Αυγούστου (σελ. 13 και 24).
Είναι γελασμένοι όσοι νομίζουν ότι, «εντάξει, μπόρα ήταν και πέρασε». Μετατρέψανε
και την βαριά ήττα της ανεπαρκείας τους σε
…θρίαμβο – αφού η Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργός Παιδείας και βουλευτής της περιοχής μας, «δεσμεύτηκε στον Κάσδαγλη», σύμφωνα με λιβανωτό σε έντυπο της περιοχής,
ενώ «ο αγώνας συνεχίζεται» σύμφωνα με
συμπαθείς απόψεις άλλων.
Και είναι «γελασμένοι», γιατί εμείς δεν καταγράφουμε απλά τα γεγονότα. Θυμόμαστε, κρίνουμε και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας.
Οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι, πρέπει να
παίρνουν μαθήματα και από τις νίκες, αλλά
κυρίως από τις ήττες.
Μάθημα 1ο
Μια διεκδίκηση, ένας αγώνας, πρέπει να
στηρίζεται στο δίκαιο και στο εφικτό.

Να διεξάγεται δε με άοκνη επιμονή, ακάματη
υπομονή, ανιδιοτέλεια και μεθοδικότητα.
Ίσως χρειάζεται να ερμηνεύσω την «ανιδιοτέλεια»: Όταν αγωνίζεσαι, στόχος σου δεν μπορεί
να είναι ν’ αποκομίσεις προσωπικά οφέλη και
προβολή. Δεν κάνεις «αγώνες» για το θεαθήναι
ή για την «τιμή» των όπλων».
Οι αγώνες δεν δίνονται για το «δήθεν».
Δίνονται για να κερδηθούν. Κι όταν έχεις μια
αποτυχία, χαλυβδώνεσαι και την μετατρέπεις
σε βήμα προς την επιτυχία (Γκάντι).
Μάθημα 2ο
Μην πιστεύετε και μην εμπιστεύεσθε τους
πολιτικούς (ιδιαίτερα στην εποχή μας). Κάποτε ο πολιτικός είχε υπέρτατη φιλοδοξία
να προσφέρει στην πόλη, στην πολιτεία και
δευτερευόντως να τύχει αναγνωρίσεως
και υστεροφημίας. Σήμερα αυτά είναι…
βλακώδεις ρομαντισμοί.
Αν και είναι πλέον περιττό ν’ αναλύσουμε
τα περί εμπιστοσύνης, υποσχέσεων, «δεσμεύσεων» κλπ. θα κάνουμε μια μικρή σταχυολόγηση, έτσι, για γούστο!

Α) Υπουργικές «δεσμεύσεις»
Μαγκριώτη – Χριστοφιλοπούλου

Δύο τελευταίοι κρίκοι, στη μακρά άλυσο
ασυνεπειών:
Για να μην πάμε πίσω στη Ν.Δ. του Καραμανλή που φταίει για όλα τα κακά που βρήκε και
κάνει το ΠΑΣΟΚ, ούτε στο ΠΑΣΟΚ του Σημίτη που έφταιξε για όλα τα κακά που βρήκε και
έκανε η κυβέρνηση της Καραμανλικής Ν.Δ.,
ας σταθούμε στον παρόντα αρμόδιο Υφυπουργό Γιάννη Μαγκριώτη.
Σε έγγραφό του προς την ΕΛΜΕ Νότιας
Αθήνας την 28η Απριλίου 2010, λέει μεταξύ άλλων «ωραίων»:
«… περιμένουμε να βγει η απόφαση του
Εφετείου […] Αυτήν περιμένουμε. Το
Υπουργείο Οικονομίας έχει διασφαλισμένους τους πόρους και θα καλύψουμε αυτή
τη δαπάνη, όποια κι αν είναι η απόφαση
του Εφετείου, γιατί πρόκειται για επιτακτική ανάγκη».
Τρίχες! Τι μας είπε τώρα; Ότι, ξέρετε δεν
έχουμε λεφτά… εγώ είμαι μονάχα τυπικά
αρμόδιος… την ουσιαστική ευθύνη την
έχει το Υπουργείο Παιδείας, που πέρισυ το
Δεκέμβριο είχε πετάξει το μπαλάκι στον
«αρμόδιο» υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γ. Μαγκριώτη και τώρα
η Έφη Χριστοφιλοπούλου βρήκε έκταση
στα Βλάχικα…
Κι αν η Χριστοφιλοπούλου «αναδομηθεί»
και ο Καπετανέας δεν εκλεγεί Δήμαρχος,
τι θα τους πούμε; Ό,τι είπαμε στο Δούκα
και στον Μπούρα με το Γηροκομείο!

Β) Αποφάσεις και «δεσμεύσεις»
Δημοτικών Συμβούλων κλπ
π.χ. Σκουμπούρης – Κάσδαγλης
Την 5η Ιουλίου, στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Βούλας, για το θέμα, όταν «τους είχανε
ζώσει τα φίδια», ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης
έφτασε να υποδείξει ως μορφή αγώνα, την
κατάληψη του Δημαρχείου από την εκπαιδευτική κοινότητα. Άλλοι πρότειναν να
στείλουν… εξώδικα στον Μαγκριώτη, άλλος να προβούνε σε πιο δυναμικές κινητο-

Η αλήθεια για τη μάχη που χάθηκε
για το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας
Η απώλεια του χώρου που επρόκειτο
να στεγάσει το 3ο Γυμνάσιο- Λύκειο
Βούλας είναι ανάγκη, πια, να μας
χρησιμεύσει για να σφυρηλατήσουμε
μια νέα ενότητα και δυναμική στην
τοπική μας κοινωνία, κι όχι για να
εξυπηρετηθούν οποιεσδήποτε σκοπιμότητες. Γι αυτό οφείλουμε όλοι να
αποτιμήσουμε την πραγματικότητα κι
όχι να τη διαστρεβλώνει ο καθένας
ανάλογα με τις επιδιώξεις του. Στην
υπόθεση του ΟΤ 251 λοιπόν, τα
πράγματα έχουν ως εξής:
1. Ο χώρος χάθηκε διότι δεν καταβλήθηκαν τα απαιτούμενα χρήματα
στους ιδιοκτήτες.
2. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την
καταβολή των χρημάτων δεν ήταν ο
Δήμος Βούλας, ο οποίος διεκδίκησε

την καταβολή των χρημάτων, αλλά η
κεντρική εξουσία και πιο συγκεκριμένα ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων
(ΟΣΚ).
Από κει και πέρα αναδείχθηκαν ανεπίτρεπτες ανεπάρκειες: Πρότεινα
στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας κ. Κάσδαγλη να αναλάβει πρωτοβουλία για άτυπη σύγκληση των τριών ΔΣ, ώστε σε αυτό
το μείζονος σημασίας ζήτημα να λειτουργήσουμε ως κοινό μέτωπο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης. Με καθυστέρηση μιας εβδομάδας ο κ. πρόεδρος συγκάλεσε μόνο το ΔΣ Βούλας, με αποτέλεσμα την έλλειψη
απαρτίας και την απουσία διεκδίκησης.
Περίμενα επίσης - και το πρότεινακαι στους Δημάρχους της Βάρης και

ποιήσεις, όπως κλείσιμο δρόμων, κατάληψη του Υπουργείου και άλλα τέτοια …τετριμμένα.
Ο Γιάννης Σκουμπούρης, Δημοτικός Σύμβουλος, πιο μετριοπαθής, πιο …κυβερνητικός και πιο νηφάλιος πρότεινε να κάνουν
πρώτα μια προσπάθεια να δούν τον αρμόδιο Υφυπουργό Γιαν. Μαγκριώτη κι αν δεν
καταφέρουν τίποτα, να κάνουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις! Λογικό, δεν φαίνεται;
Υιοθέτησε την πρόταση ο πρόεδρος του
Δ.Σ. και υποψήφιος Δήμαρχος Ανδρέας
Κάσδαγλης και την έθεσε σε ψηφοφορία.
Το Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε πρώτα να δούνε τον Υπουργό και μετά – αν
χρειαστεί – να κάνουν τις κινητοποιήσεις.
Αυτό δηλαδή αποτελεί δέσμευση του Δ.Σ.
Πράγματι, στις 22 Ιουλίου, «διαβουλεύτηκαν» με τον Υφυπουργό, πήραν την ψυχρολουσία ότι «δεν υπάρχουν λεφτά» κλπ
και …πήγαν διακοπές. Ασυνέπεια δεν χαρακτήρισε μόνο τα γραπτά και τα λόγια του
Υπουργού αλλά και τις προτάσεις και αποφάσεις των Δημοτικών Συμβούλων Βούλας. Όταν ζήτησε έκτακτη σύγκληση του
Δημοτικού Συμβουλίου ο Άγγελος Αποστολάτος και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος –
Υποψήφιοι Δήμαρχοι αμφότεροι – ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας Κάσδαγλης, επίσης
υποψήφιος, κάλεσε το Συμβούλιο, αλλά
μέσ’ τον Αύγουστο, το μισό και πλέον
απουσίαζε. Έλλειψη απαρτίας, έλλειψη συνέπειας, έλλειψη αγωνιστικής διάθεσης και
πίστης, έ λλε ιψη …
Το δίδαγμα, ιδιαίτερα για τους νέους, ΔΕΝ
είναι η αποστροφή και η έλλειψη – κι εδώ –
ενδιαφέροντος. Αντίθετα, είναι – πρέπει να
είναι – η συμμετοχή, η αυστηρή και υπεύθυνη επιλογή εκπροσώπων με βάση την
αξιοπιστία και την αξιοσύνη. Το ήθος και
την αξία!
Κάποιοι πρέπει να βαδίσουν τον δρόμο της
αρετής. Ελπίζουμε να γνωρίζουν, τι είναι
αυτό.
Κώστας Βενετσάνος

Panos Metaxopoulos
Dance School

της Βουλιαγμένης κ.κ. Καπετανέα και
Κασιδόκωστα, να ενώσουν ΤΩΡΑ τις
τοπικές δυνάμεις της Βάρης, της
Βούλας και της Βουλιαγμένης για να
σώσουμε το οικόπεδο. Δεν έκαναν
απολύτως τίποτα. Ούτε μία κίνηση.
Ούτε μια πρωτοβουλία.
Το απαιτητικό περιβάλλον που δημιουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο, στο
Νέο Δήμο Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης, αλλά πολύ περισσότερο οι πόθοι και οι ελπίδες των δημοτών του,
δεν επιτρέπουν πλέον την αδράνεια
και τη διαιώνιση των ατελέσφορων
πρακτικών του παρελθόντος. Απαιτείται η σφυρηλάτηση μια νέας ενότητας και δυναμικής, προκειμένου να
οικοδομήσουμε στην πράξη ένα Δήμο Δίκαιο, Πράσινο και Αποτελεσματικό που θα δίνει προστιθέμενη αξία
στη ζωή μας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ για ΠΑΙΔΑΚΙΑ από 3,5 ετών

ΓΛΥΦΑΔΑ: Α. Παπανδρέου 97 & Αχιλλέως

Τηλ. 210 963.4020
Οι εγγραφές αρχίζουν 1η Σεπτεμβρίου
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2500 χρόνια Μαραθώνας!

13ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ 27-30 Αυγούστου
Το 13ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ διοργανώνεται από την Ένωση Σκηνοθετών – Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου, τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, την Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας
του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία
με το Δήμο Λαυρεωτικής και την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής.
Οι εκδηλώσεις του 13ου Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθούν στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, από 27 έως και 30 Αυγούστου
2010.

20:30 Mieko του Γιάννη Μισουρίδη, (Ελλάδα, 2009 – 12´)

20:10 Merica των Federico Ferrone, Michele Manzolini, Francesco
Ragazzi (Ιταλία, 2007 – 55´)

20:45 What your grandfather left is safe here του Aziz Imamoglu,
(Τουρκία, 2009 – 52´)

21:10 Θέμις του Μάρκου Γκαστίν, (Ελλάδα, 2008 – 85´)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

21:45 Λεηλατώντας μια ματωμένη χώρα του Τάκη Παπαγιαννίδη,
(Ελλάδα/Κύπρος, 2009 – 83´)

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

16:00 Μαρία Πολυδούρη της Γκαίη Αγγελή, (Ελλάδα, 1991 – 30´)

- Colibri του Paolo Zucca, (Ιταλία, 2009 -1´)
- L’ arbitro του Paolo Zucca, (Ιταλία, 2009 – 15´)
18:15 Πομάκοι, στα ίχνη της ιστορίας της Θράκης της Έλενας
Χόρτη, (Ελλάδα/Γαλλία, 2007 – 61´)
19:20 Blue rose garden του Mladen Santric
(Κροατία, 2005 – 28´)
19:55 Welcome home brother της Ivona Juka
(Κροατία, 2005 – 28´)

- Zanqirt των Bünyamin Demir, Enver Demircan, Zeynel Arifin
Gümü çü, F rat Ta (Τουρκία, 2009 – 14´)
- Ι promise των Berrak Bostanc , Bü ra nalc k, Seher Sa lam,
Emre Nallar, (Τουρκία, 2009 – 5´)
17:30 Η ζωή στους βράχους της Αλ. Δημητρίου, (Ελλάδα, ‘09 – 98´)
19:10 Στην Αϊτή του Α. Θωμόπουλου, (Ελλάδα, 2010 – 16´)
19:30 Στη Γάζα του Α. Θωμόπουλου(Ελλάδα, ‘09 – 20´)
19:55 Mimoune του Gonzalo Ballester, (Ισπανία, 2006 – 11´)

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
17:00 Τρέξε, άλλαξε τη ζωή σου της Χάιντι Διακουμοπούλου,
(Γερμανία, 2009 – 57´)
18:00 Γιορτή στη Δραπετσώνα του Τάκη Παπαγιαννίδη

16:35 Τα βίντεό μου του Γ. Τριτσιμπίδα, (Ελλάδα, 2010 – 24´)

16:00 Γιάννης Ρίτσος: Εικόνες του Τάκη Παπαγιαννίδη
(Ελλάδα, 1985 – 42´)

17:05 [Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Puntodivista της πόλης
Sarroch – Ιταλία]

16:45 [Ταινίες πραγματοποιημένες στα πλαίσια προγράμματος
νέων κινηματογραφιστών – Τουρκία]

19:20 Οι ψυχές των καϊκιών του Νίκου Καρακώστα

- Panas του Marco Antonio Pani, (Ιταλία, 2006 – 24´)

- Now there is, now there isn’t των Ünsal Aksakal, Cihat Bilen, Ali
Keser, Hasan Kurt, (Τουρκία, 2009 – 19´)

20:50 As Lilith του Eytan Harris, (Ισραήλ, 2009 – 78´)

- Vietato fermarsi του Pierluigi Ferrandini, (Ιταλία, 2008 – 9´)
- Home του Francesco Filippi, (Ιταλία, 2009 - 15´)

- Shoes των Ekin Su Akdemir, Caner Api , Ali Bozan, Abdullah
Koyun, (Τουρκία, 2009 – 5´)

(Ελλάδα, 1977 – 30´)
18:35 Ω γλυκύ μου έαρ του Β. Κεσίσογλου,(Ελλάδα, 1984 – 43´)
(Ελλάδα, 2001 – 88´)
22:10 Polemonta του Δημήτρη Μαυρίκιου
(Ελλάδα, 1975 – 74´)
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ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2010
στο Κορωπί
H είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις

Για 8η χρονιά θα διεξαχθoύν και φέτος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κρωπίας με την ονομασία «Σφήττεια». Το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κρωπίας,
σε συνεργασία όλους τους φορείς της πόλης ετοίμασε
ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων, με έντονο κορωπιώτικο χρώμα, προσαρμοσμένο στην τοπική παράδοση και στις
εμπνεύσεις των Κορωπιωτών δημιουργών.
Οι εκδηλώσεις άρχισαν προχθές Πέμπτη 26 Αυγούστου. Η
επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων έγινε την Παρασκευή
27 Αυγούστου στον εκθεσιακό χώρο του Δημοτικού Πάρκου της Πλ. Δεξαμενής. Ανοιξε με έκθεση Graffiti με έργα
νέων Κορωπιωτών καλλιτεχνών και συναυλία με νεανικά
μουσικά σχήματα από το Κορωπί.
Το Σάββατο 28 Αυγούστου τη «σκυτάλη» των εκδηλώσεων θα πάρει το Θέατρο με την παράσταση «Νεφέλες» του
Αριστοφάνη από την Θεατρική Ομάδα Περίακτοι (Δημοτικό Θέατρο της Πλ. Δεξαμενής, 20:30).
Την Κυριακή 29 Αυγούστου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου ιστορικής μνήμης για το Κορωπί «Τοποθεσίες -Τοπωνύμια Κορωπίου και το Κτηματολόγιο του 1793» του
Κορωπιώτη συγγραφέα, Γιάννη Πρόφη. Μια έκδοση του
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κορωπίου (Θέατρο της Πλ.
Δεξαμενής, στις 21:00).

Η 2η εβδομάδα εκδηλώσεων (30.08 έως 5.09) ανοίγει με
ένα αφιέρωμα (λαογραφική βραδιά) στην Ήπειρο και στην
θεματική της Ξενιτιάς. Το ραντεβού των Ηπειρωτών και
όλων των δημοτών «έχει κλειστεί» για την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου στον Δημοτικό Θέατρο της Πλ. Δεξαμενής,
στις 20:30 ( Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Μεσογαίας και Λαυρεωτικής).
Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου οι μικροί φίλοι του Κορωπίου και οι γονείς τους θα απολαύσουν μια εξαιρετική παράσταση, την αφήγηση του Παραμυθιού, «ο Νάνος» του
Βίλχεμ Χάουφ από τον Φαίδωνα Σοφιανό στην αίθουσα
του αμφιθεάτρου του Δημαρχείου (Η παράσταση-αφήγηση είναι προσφορά του Πολυχώρου Τέχνης Mabrida).

...στον τρύγο και στο πάτημα
Οι εκδηλώσεις, την 2η εβδομάδα, κορυφώνονται το διήμερο 4 και 5 του Σεπτέμβη, όπου για πρώτη φορά εορτάζεται ο τρύγος στο Κορωπί. Στη προνομιακή αγροτικήαμπελουργική περιοχή της πεδιάδας των Μεσογείων του
Δήμου Κρωπίας με την ονομασία «Πάτημα» (Σταθμός Προαστιακού –οδός Φιλοζωικής) ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
Κορωπίου έχει οργανώσει για το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου
στις 6μ.μ. τις εκδηλώσεις «Λήναια 2010» για τον εορτασμό του Τρύγου. Το βράδυ του Σαββάτου ο Νίκος Μίχας
και οι Sputniks έχουν ετοιμάσει ένα εκρηκτικό μείγμα
Rock, Pop & alternative ήχων στο Θέατρο της Πλ. Δεξαμενής, στις 20:30.
Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου οι εκδηλώσεις «Λήναια 2010»
μεταφέρονται στην έδρα του συλλόγου (B. Κωνσταντίνου
31, κοντά στο Δημαρχείο Κορωπίου), στις 8μ.μ.. Παράλληλα, το πρωί της Κυριακής, έχει προγραμματιστεί, δενδροφύτευση στο Πάρκο Δεξαμενής, ενώ το απόγευμα,

Γιορτή Μελιού στην Κερατέα
Παστέλια και ...ρακόμελα στους πάγκους!!

στις 7, θα παρουσιαστεί το παιδικό show «οι μαστοράτζες
του τσίρκου» (χορηγίες από το Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή
Αγκαλιά»)

“Αμάν ναι!”
Η 3η εβδομάδα ξεκινά την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, στο
Δημοτικό Θέατρο του Πάρκου Δεξαμενής στις 20:30, με
την συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κορωπίου.
Την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου , στις 21:30, στο 38ο χλμ Αθηνών-Σουνίου, στον Ι. Ν Αγίου Δημητρίου Αλυκού, οι εξαιρετικοί «Αμάν ναι!» αναδεικνύουν το Ρεμπέτικο και Σμυρναίικο είδος της μουσικής του τόπου. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με θεατρικές και μουσικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους( 8, 9, 10, 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου).
Θα επανέλθουμε.

ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ
Τη γιορτή σαρδέλας ετοιμάζουν οι κάτοικοι, το Σάββατο 28 Αυγούστου στην παραλία του Λαγονησίου· κάτι που έχει γίνει
θεσμός και γιορτάζεται κάθε χρόνο με τις
ψησταριές να αδειάζουν συνεχώς και η
σαρδέλα να καταναλώνεται με άφθονο
κρασί.
Δεν λείπει βέβαια η μουσική και ο χορός.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ
στο ΔΗΜΟ ΓΕΡΑΚΑ

Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 8:30μ.μ.
Μετά τη λήξη του Φεστιβάλ στο Οβριόκαστρο της Κερατέας, ακολουθεί το φεστιβάλ του μελιού.
― η Γιορτή Μελιού διοργανώνεται το Σάββατο, Κυριακή 4,5 Σεπτεμβρίου από το Δήμο Κερατέας, τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Κερατέας και τη Νομαρχία με περίπτερα μελισσοπαραγωγών και φορέων της
πόλης, εκθέσεις ζωγραφικής και συναυλίες.

Συναυλία με τον ΜΑΝΩΛΗ ΜΗΤΣΙΑ
Το καλοκαίρι του 2010 γιόρτασε τις τέσσερις δεκαετίες του
στο ελληνικό τραγούδι με μια εντυπωσιακή συναυλία στο Ηρώδειο. Το Αθηναϊκό κοινό που έζησε τη μαγική εκείνη βραδιά,
τον αποθέωσε. Κι εκείνος με μια διάθεση πάντα φιλική ανανεώνει το ραντεβού του με τους φίλους του σ’ όλη την Ελλάδα
για την φετινή καλοκαιρινή περιοδεία!
Ο λόγος για τον Μανώλη Μητσιά, που το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου το βράδυ θα βρίσκεται για μια μοναδική συναυλία
στη “Γιορτή του Μελιού”. Μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους
τους κατοίκους της Κερατέας και των γειτονικών Δήμων να ζήσουν μια αξέχαστη βραδιά απολαμβάνοντας όλα εκείνα τα
μουσικά «διαμάντια» που κάνουν τον κόσμο, με το άκουσμά
τους και μόνο, να τα σιγοτραγουδά. Τον εκλεκτό ερμηνευτή θα
συνοδεύει στη σκηνή μια καταπληκτική επταμελής ορχήστρα
με τους πιο καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
& ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, 8:30μ.μ.
Ύστερα από μία σειρά απόλυτα επιτυχημένων εμφανίσεων στην
Αθήνα και για τους δυο τους, εμφανίσεις που άφησαν τις καλύ-

τερες εντυπώσεις και ενθουσιώδη σχόλια, ο Λεωνίδας Μπαλάφας και ο Πάνος Μουζουράκης αποφάσισαν να στήσουν αυτό το
καλοκαίρι το δικό τους μεγάλο party και να μας προσκαλέσουν
όλους στις πιο χορευτικές και ξέφρενες καλοκαιρινές βραδιές!
Με αποσκευές τα τραγούδια της προσωπικής τους δισκογραφίας, τραγούδια δημιουργών της ανεξάρτητης ελληνικής σκηνής
που αγαπούν, αλλά -κυρίως- και με εντελώς απρόσμενες και
εντυπωσιακές διασκευές ξένων κομματιών, οι δύο performer επιδιώκουν να μας στροβιλίσουν με χιούμορ, δυναμισμό και ειλικρίνεια σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη rock, reggae και pop ρυθμούς.
Αν έχετε ακούσει για τα live τους αλλά δεν τους έχετε δει ακόμη ζωντανά ή αν θέλετε να ξαναζήσετε αυτή την εμπειρία, τότε,
την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου στη “Γιορτή Μελιού Κερατέας”.
Πρωταγωνιστούν οι φίλοι μουσικοί:
Κώστας Μαδεμλής: Ηλεκτρική Κιθάρα, Γιάννης Οικονομίδης:
Τρομπέτα, Δημήτρης Τσάκας: Σαξόφωνο, Λευτέρης Βαρθάλης:
Ηλεκτρικό μπάσσο, Τζίμης Σταρίδας: Τρομπόνι, Γιώργος Λειβαδάς: Τύμπανα.

“Νύχτες Καλοκαιριού”
Πριν τη συναυλία η Χορευτική Ομάδα του Λυκείου Κερατέας “ΜΑΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 2010” παρουσιάζει τις “Νύχτες
Καλοκαιριού”, Απόσπασμα από το Μιούζικαλ “Grease”, το
οποίο έχει πάρει Α’ Βραβείο Φεστιβάλ Χορογραφίας Μαθητών και Β’ Βραβείο Διαγωνισμού Μοντέρνου Χορού Μαθητών.

Με στόχο την ενίσχυση του πολιτισμικού δυναμικού και
της πολιτιστικής αναβάθμισης του τόπου, ο Δήμος Γέρακα και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου διοργανώνουν για τρίτη συνεχή χρονιά μια σειρά εκδηλώσεων
στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2010.
Η αφετηρία των εκδηλώσεων γίνεται το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου και η λήξη την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα διεξαχθεί ως εξής:
― 11/9 Σάββατο, ώρα 21.00 στο Πολιτιστικό Κέντρου
του Δήμου (Κλειτάρχου και Αριστείδου)

― Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Γέρακα
Διασκευή του Έργου του Μίκη Θεοδωράκη « Σουίτα
μπαλέτου Ζορμπάς» με την συμμέτοχη της Χορωδίας
« Ambitus»
― 16/9 Πέμπτη, ώρα 19.00 - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
― Θεατρική Παράσταση «Ομήρου Οδύσσεια - Το παραμύθι των παραμυθιών» της Κάρμεν Ρουγγέρη
― 18/9, Σάββατο, ώρα 20:00 ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Γιορτή Τσικουδιάς - Σύλλογος Κρητών Γέρακα ¨Η Μεγαλόνησος¨
― 19/9, Κυριακή, 20.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο
Εγκαίνια έκθεσης γλυπτικής
Γιώργος Καλακαλλάς: Η Ποιητική της φόρμας
19/9, Κυριακή, 21:00 Πολιστικό Κέντρο
Θεατρικό έργο «Το Γάλα» –

ΕΒΔΟΜΗ

6 ΣΕΛΙΔΑ - 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Κοινή Ανακοίνωση Δημάρχου Κρωπίας Θεόδωρου Αθανασόπουλου και
Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Παναγιώτη Τσούκα
«Φίλες και Φίλοι συνδημότες,

δες και άχρηστο από ξύλα, κλαδιά,
στρώματα, βαρέλια, καλώδια μέχρι και
μεταλλικά υλικά αυτοκινήτων, ελαστικά, πλαστικά, υαλοπίνακες, λαμαρίνες
και άλλα αδρανή υλικά οικοδομών.

Σας ενημερώνουμε ότι η χωματερή
στην θέση «Ντούκα» έχει οριστικά
κλείσει για τον Δήμο μας. Δεν λειτουργεί πλέον. Η όποια εναπόθεση σκουπιδιών, απορριμμάτων ή άλλων ογκωδών
αντικειμένων εκεί, είναι παράνομη.
Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια και έχει λάβει
όλα εκείνα τα απαραίτητα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία του χώρου, όπως περίφραξη, περιμετρικές ζώνες πυρασφάλειας, συνεχής φύλαξη
και μόνιμη ύπαρξη χωματουργικών μηχανημάτων, υδροφόρας και πυροσβεστικών, μεταφορά εκατοντάδων τόνων
χώματος και σκέπαση συνολικά του
χώρου.
Έτσι και ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες
αυταναφλέξεις, η οποιαδήποτε ενέργεια ή απόπειρα απόρριψης σκουπιδιών
ή άχρηστων αντικειμένων από κατοίκους ή επιχειρήσεις συνιστά παραβατική συμπεριφορά και άκρως επικίνδυνη
πράξη για το περιβάλλον και τη ζωή
μας, η οποία τιμωρείται σύμφωνα με
τον νόμο και τις Κανονιστικές διατάξεις
του Δήμου.
Ο Δήμος Κρωπίας, πριν 4 χρόνια και μετά από χρονοβόρες διαδικασίες, διαβουλεύσεις και πιέσεις, κατάφερε την
υπογραφή
συμφωνίας
με
τον
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν. Αττικής και πέτυχε την απομάκρυνση των οικιακών απορριμμάτων
και την μεταφορά τους ημερησίως
προς τον οργανωμένο χώρο Χ.Υ.Τ.Α
Άνω Λιοσίων, επιλύοντας ένα απ’ τα
βασικά μας προβλήματα διαχείρισης
των αστικών απορριμμάτων.
Τίθεται πλέον οριστικός τερματισμός
λειτουργίας μιας πράγματι ρυπογόνου
εγκατάστασης, της χωματερής, η οποία
επί 30 χρόνια και πλέον ήταν κυρίαρχο
δημοτικό πρόβλημα. Αποτελούσε αιτία
μόλυνσης, ρύπων στον αέρα και επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα. Η
επικινδυνότητα πρόκλησης πυρκαγιάς
απ’ τη χωματερή παραμένει ακόμη και
σήμερα μετά την παύση λειτουργίας
της και παρά τα μέτρα προστασίας, μεγάλη.

Λειοτεμαχιστής για ογκώδη αντικείμενα.

Φυσικά δεν είναι δυνατή η μεταφορά
των ογκωδών απορριμμάτων των άχρηστων υλικών στον Χ.Υ.Τ.Α Άνω Λιοσίων, παρά μόνον των οικιακών και τούτων με ελεγχόμενο το όριο ημερησίας
ποσότητας, ποσότητα η οποία σαφώς
είναι μικρότερη απ’ τον παραγόμενο
όγκο απορριμμάτων της πόλης μας ιδιαίτερα κατά τους παραθεριστικούς μήνες και ημέρες.
Οργάνωση της υπηρεσίας
Ανακύκλωσης για μείωση του όγκου
των απορριμμάτων
Βέβαια με την οργάνωση της υπηρεσίας Ανακύκλωσης και την εγκατάσταση επαρκούς αριθμού κάδων ανακυκλώσιμων υλικών, κατορθώνουμε να
μειώνουμε συνεχώς και αισθητά τον
όγκο των μεταφερομένων προς Άνω
Λιόσια και να αυξάνουμε τα προς το
εργοστάσιο της ανακύκλωσης.
Η περαιτέρω όμως επιτυχία στο πρόγραμμα της Ανακύκλωσης, προϋποθέτει ν αποκτήσει κάθε συμπολίτης μας
την περιβαλλοντική συνείδηση και συνήθεια να ξεχωρίζει τα ανακυκλούμενα
υλικά (αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί) και να
τα τοποθετεί στους ειδικούς κάδους.
Παράλληλα έχουμε

συνάψει συμβά-

σεις συνεργασίας για την εφαρμογή
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών.

Για τα ογκώδη αντικείμενα
Αγορά Λειοτεμαχιστή
Για το πρόβλημα των άλλων ογκωδών
αντικειμένων, ξύλων, κλαδιών, μετάλλου κλπ, ο Δήμος προμηθεύτηκε πρόσφατα μηχάνημα λειοτεμαχιστή αξίας
1 εκ. €, η λειτουργία του οποίου στο
αμέσως επόμενο διάστημα θα επιφέρει
την ικανοποιητική διαχείριση των ογκωδών και θα συμβάλλει τα μέγιστα στην
εξαφάνιση των χώρων ανεξέλεγκτης
απόρριψης και στην αισθητική εικόνα
της πόλης και της υπαίθρου. Η αγορά
του σπαστήρα-λειοτεμαχιστή μαζί με
ρυμουλκό (τράκτορα) και ενός ειδικού
βραχιονοφόρου φορτωτή κατέστη δυνατή με ένταξη της μελέτης του Δήμου
σε εξ’ ολοκλήρου επιδοτούμενο πρόγραμμα και αφού ο Δήμος προέτρεψε
την συμμετοχή 2 ακόμη όμορων Δήμων
( Παιανία-Μαρκόπουλο) όπως απαιτήθηκε.
Ήδη οι εργαζόμενοι του Δήμου εκπαιδεύονται στα καινούργια μηχανήματα
τα οποία έχουν δυνατότητα να τεμαχίζουν και να κονιορτοποιούν κάθε ογκώ-

Πέραν των προσπαθειών και της καμπάνιας του Δήμου η επιτυχία της Ανακύκλωσης εναπόκειται σε όλους εμάς
τους κατοίκους αυτής της πόλης. Η
εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ή μη κατασπάληση ενέργειας και η συνεπαγόμενη μείωση των ρύπων είναι πολύτιμα
περιβαλλοντικά αποτελέσματα που
κερδίζουμε από την ανακυκλωτική διαδικασία και οφείλονται στην συμπεριφορά του καθενός μας ξεχωριστά. Είναι οφέλη Ζωής για ολόκληρη την κοινωνία, την Πολιτεία, τον Άνθρωπο. Γι’
αυτό πράξατε από σήμερα κάτι περισσότερο για την Ανακύκλωση. Μπορούμε!

Για την οριστική επίλυση
του προβλήματος
της χωματερής
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για την
οριστική επίλυση του προβλήματος της
χωματερής και την αποκατάσταση του
χώρου ο Δήμος έχει προχωρήσει σε
σύνταξη μελέτης την οποία υπέβαλλε
στην Περιφέρεια Αττικής για έγκριση
και εξεύρεση προγράμματος χρηματοδότησης του έργου.

Φίλες και Φίλοι συνδημότες
Η εφαρμογή του προγράμματος μας
στους τομείς της καθαριότητας, της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων και
του περιβάλλοντος, της πολιτικής προστασίας και συνεπώς της συνέχισης και
της αναβάθμισης όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, είναι
φιλόδοξη και πολυέξοδη, εντάσσεται
όμως στις δεσμεύσεις που εξαγγείλαμε, σ’ αυτά που υποσχεθήκαμε.
Είναι η υλοποίηση της φιλοσοφίας και
του οράματος μας για ένα Κορωπί περιβαλλοντικής αποκατάστασης και
αναγέννησης».
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Η αποχέτευση στα Μεσόγεια είναι γεγονός
(Παιανία - Κορωπί - Μαρκόπουλο -Κοιν. Κουβαρά - Καλύβια)

με πρωταγωνιστή το Δήμο Κορωπίου
Συνέχεια από τη σελ. 1

Η απόφαση

Το έργο είναι πλέον ώριμο και προχωρεί με ταχύτατους ρυθμούς, αφού τον Ιούλιο ορίστηκαν οι χρόνοι
για την άμεση προκήρυξη και δημοπράτηση και το
Σεπτέμβρη, όπως είχαν προβλέψει θα ξεκινήσει, μια
και η χρηματοδότηση είναι πλήρως εξασφαλισμένη
(ΕΣΠΑ 2007-2013), όπως είχε υποστηρίξει η Περιφέρεια.

Το ΔΣ. αποδέχεται την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Κρωπίας και της εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων που αφορούν σε οικισμούς Β’ Κατηγορίας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ
και σύμφωνα με την απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δ.Ρέππα με αριθ. πρωτ.
Δ10/21880/3-8-2010

τολικής Αττικής» και στις σχετικές εγκεκριμένες προμελέτες
της ΕΥΔΑΠ. Για την υλοποίηση των αναφερομένων στην ανωτέρω υπουργική απόφαση πρέπει να γίνει προγραμματική
σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Κρωπίας και της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αττικής
(ΕΥΔΑΠ) για την δημοπράτηση και κατασκευή των έργων
διαχείρισης υγρών αποβλήτων που αφορούν οικισμούς Β’
Κατηγορίας της οδηγίας 91/271 ΕΟΚ.

Σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ Αντώνης Ντούνης 5.08 συζητήθηκε η απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Δημήτρη Ρέππα, που ανέθετε στο Δήμο Κρωπίας την σύνταξη και επικαιροποίηση μελετών των δικτύων ακαθάρτων, των συλλεκτηρίων αγωγών και του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων καθώς και της κατασκευής των αντίστοιχων έργων στο κεντρικό τμήμα της Αν. Αττικής.
Στην εισήγηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ντούνης αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο:
Μετά από αίτημα του Δήμου Κρωπίας με αριθ. πρωτ.
13061/16-7-2010 προς το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων και σύμφωνα με την από 3-8-2010 με αρ.
πρωτ. Δ10/21880 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
Υποδομών και Δικτύων, ανατίθεται στο Δήμο Κρωπίας η
σύνταξη και επικαιροποίηση μελετών των δικτύων ακαθάρτων (πρωτευόντων, δευτερευόντων κλπ) των συλλεκτήρων μεταφοράς λυμάτων και του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και της κατασκευής των αντίστοιχων
κέντρων όπως αυτά περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ.
144233/9-9-2009 ΕΥΠΕ Κοινή Υπουργική Απόφαση για την
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων κεντρικού τμήματος Ανατολικής
Αττικής σε περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Κρωπίας,
Παιανίας, Σπατών, Γέρακα, Γλυκών Νερών, Μαρκόπουλου, Καλυβίων Θορικού και Κουβαρά της Νομαρχίας Ανα-

Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από το Γενικό γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής Ηλία Λιακόπουλο, ο Δήμος Κρωπίας εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Θεόδωρο Β.
Αθανασόπουλο και η ΕΥΔΑΠ εκπροσωπείται από τον
Δ/ντα Σύμβουλο Νικόλαο Μπάρδη.
Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης και αποτελείται
από 9 άρθρα και υπογράφεται από τους ανωτέρω αναφερόμενους εκπροσώπους.
Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. Σεραφείμ Κόλλιας παρατήρησε ότι
σε συγκεκριμένη παράγραφο της Προγραμματικής Σύμβασης θα πρέπει να προστεθεί η φράση: «με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου», καθώς επίσης ότι θα πρέπει να ορισθούν και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Δημήτρης Κιούσης, επεσήμανε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ότι κατά τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου δεν θα παρακαμφθούν οι διαδικασίες που
προβλέπονται από τη Νομοθεσία Δημοσίων Έργων.

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) Αργυρώ Βήχου β) Κωνσταντίνος Σουκαράς
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) Σπυρίδων Σιούντρης β) Δανιήλ Παπαρίζος
Στον Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

«Ιστορική η απόφαση της κυβέρνησης και του αρμόδιου
Υπουργείου να θέσει τον Δήμο Κρωπίας, leader του έργου
της συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων».
Επισήμανε, επίσης, ότι αυτή
η απόφαση είναι και «δικαίωση των τεκμηριωμένων προτάσεων του Δήμου μας, της
επιμονής της Δημοτικής Αρχής στον αρχικό σχεδιασμό
κατασκευής των Βιολογικών
Καθαρισμών στην Ανατολική Αττική και στα Κεντρικά Μεσόγεια, καταδεικνύει δε και την πολιτική – διοικητική επάρκεια
της Περιφέρειας Αττικής και ιδιαίτερα του Γενικού Γραμματέα
κ. Λιακόπουλου και φυσικά την ισχυρή πολιτική βούληση της
Κυβέρνησης.

Θεόδωρος Αθανασόπουλος
Δήμαρχος
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο

λευταίο πολίτη ο οποίος συνεχώς στραγγαλίζεται οικονομικά.

Ωστε έτσι κύριε Μαγκριώτη!!
Αννα Μπουζιάνη

Το ψωμί ψωμάκι;
Η Ελλάδα έχει το ακριβότερο αλεύρι στην Ευρώπη. Με
την απαγόρευση εξαγωγών που επέβαλε η Ρωσία, βρήκαν
ευκαιρία οι κερδοσκόποι και ανεβάζουν για άλλη μια φορά, τις τιμές στα σιτηρά. Κι όμως μόλις το 3% δεχόμασταν
σιτηρά από Ρωσία. Τους μαυραγορίτες τους κρέμαγαν οι
Γερμανοί στην Κατοχή.
Πρέπει να προστατευθεί άμεσα ο καταναλωτής από την
κυβέρνηση, η οποία δεν βλέπει άλλο τι παρά να αφαιρεί
εισοδήματα, στοιχειώδη για την επιβίωση και από τον τε-

Θα μου πείτε τώρα, σιγά μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου. Δεσμεύθηκε ο Μαγκριώτης τον Ιούλιο, ότι τα
λεφτά για το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας υπάρχουν
και θα τα καταθέσουν γιατί γνωρίζουν την αναγκαιότητα της περιοχής για το Σχολείο.
Εδώ έχουμε χάσει τον αριθμό των δεσμεύσεων του
Πρωθυπουργού στην Εκθεση Θεσσαλονίκης το
2009, εκ των οποίων έπραξε τα απολύτως αντίθετα
από αυτά που δεσμεύθηκε.
Ο Μαγκριώτης θα ιδρώσει να ...ξεχάσει την διαβεβαίωσή του ότι θα καταβληθούν τα χρήματα για το
σχολείο!

“Η Θεία Κωμωδία”
Δάντε Αλιγκέρι (1265-1321)
«Δεν υπάρχει τίποτε σταθερό σ’ αυτόν τον
κόσμο και αν υπάρχει κάτι που αλλάζει εύκοΒοκκάκιος
λα, αυτό είναι η ζωή μας»
Στο προηγούμενο άρθρο μου έκανα αναφορά
στον Δάντε Αλιγκέρι ή καθ’ ημάς “απλά” Δάντη και συγκεκριμένα στην “Κόλασή” του.
Το “απλά” κρύβει πίσω του τον κορυφαίο Ιταλό ποιητή. Εγώ θα προσέθετα και ριζοσπάστη, αφού τόλμησε και επέτυχε να σπάσει
τον φραγμό της λατινικής, γράφοντας την
ποίησή του στην ιταλική γλώσσα.
Ο Δάντης γεννήθηκε στη Φλωρεντία το 1265.
Ηταν γιός του Αλιγκέρο ντι Μπελτιτσιόνε ντι
Αλιγκέρι και της Μπέλλας· με δυό λόγια γόνος μιας αριστοκρατικής οικογένειας. Λέγεται ότι μόνος του σπούδασε φιλολογία,
εμπνεόμενος από το έργο του Βιργιλίου.
Έλαβε μέρος ενεργό στο δημόσιο βίο του
τόπου και υπέστη διώξεις από την πολιτική
μερίδα των αυτοκρατορικών Γιβελίνων, που
αντιμάχονταν την ομάδα των παπικών Γουέλφων, την οποία ο ποιητής υποστήριζε.
Συνέπεια αυτού ήταν, όταν επικρατούσαν οι
Γιβελίνοι, ο Δάντης να καταδικασθεί ερήμην
για κάποιο χρέος του σε μεγάλο χρηματικό
πρόστιμο, μαζί και σε διετή εξορία, ως και
ισόβιο αποκλεισμό από κάθε δημόσια θέση.
Ο ποιητής αρνήθηκε να δεχθεί την τιμωρία
και θεώρησε την όλη απόφαση άδικη. Τότε με
συμπληρωματική καταδίκη, του επιβλήθηκε
νέα ποινή, η της “αειφυγίας” (δηλαδή να φύγει και να μην ξαναπατήσει το πόδι του στην
πατρίδα) και του θανάτου δια πυράς αν ποτέ
ήθελε συλληφθεί.
Εγκαταλείπει λοιπόν τη γυναίκα του Τζέμμα
και τα τέσσερα παιδιά του σε δύσκολη πορεία
ζωής και αρχίζει βίο πλάνητα.
Στις περιπλανήσεις του αποκτά πολλούς φίλους που τον βοηθούν, όμως δυστυχισμένος
γνωρίζει “πόσο είναι αλμυρό το ψωμί της
ξενιτιάς” (si come sa di sale lo pane altrui. /
Parad. XVIΙ, 53)

Θέλει να γυρίσει στην πατρίδα, αλλά τελικά
δεν τα καταφέρνει. Τελευταία καταφεύγει
στη Ραβέννα (1317), όπου και αρχίζει να γράφει το κορυφαίο του αλληγορικό έργο, την
“Κωμωδία”, που αργότερα από τον Βοκκάκιο
ονομάσθηκε “Θεία”, (Divina Comedia). Εδώ θα
πρέπει να σημειωθεί, ότι ο Βοκκάκιος, ο Πετράρχης και ιεραρχικά με πρώτο τον Δάντη,
αναφέρονται σαν οι πατέρες της ιταλικής
ποίησης του μεσαίωνα.
Το αριστουργηματικό έργο η “Κωμωδία”, είναι
ένα ταξίδι του ποιητή φανταστικό συνάμα
και αλληγορικό, που αναφέρεται στη μεταθανάτιο ζωή των ανθρώπων, βασίζεται δε στον
λαϊκό θρύλο και είναι εμπνευσμένο από τον
μεσαιωνικό δογματισμό και ασκητισμό.
Με την αφήγησή του αυτή προσπάθησε να
βάλει τάξη και ενότητα στο πλήθος των καθημερινών του βίου γεγονότων και παραδόξων, μα και τρομακτικών θρυλουμένων. Σε μια
αρχιτεκτονική διαδρομή πόνου καθαρμού και
επιβράβευσης, αγωνίζεται να εξυψώσει το
ανθρώπινο γένος, από την αθλιότητα στο
δρόμο της ευτυχίας. Το ποίημα στον αλληγορικό του χαρακτήρα, κινείται ανάμεσα σε μια
καλλιτεχνική εκφραστική έξαρση αφηρημένων ιδεών, χριστιανικών φαντασιώσεων, μυθολογικών καταθέσεων και όλων βαλμένων
σε τοπογραφικές λεπτομέρειες του Άδη,
όπως ακριβώς αναφέρονται από τους αρχαίους ποιητές Όμηρο και κυρίως Βιργίλιο. Τον
Βιργίλιο μάλιστα τον καλεί να τον συντροφεύσει στις υποχθόνιες περιηγήσεις του
στην “Κόλαση” και μέχρι εκεί. Ο “Παράδεισος” είναι άβατο απαγορευμένο για τον Βιργίλιο τον ειδωλολάτρη, γι΄αυτό και τη θέση
του συνοδού, την παίρνει τώρα η Βεατρίκη,
παιδικός ανεκπλήρωτος πλατωνικός έρωτας
του ποιητή, που η ανάμνησή της ζωηρή πάντα, τον βασάνιζε.
Το έργο ονομάσθηκε “Κωμωδία”, διότι ενώ
παρουσιάζει πλήρη συμμετρία και μαθηματική
αναλογία μερών, δεν έχει τον υψηλό χαρα-

“Tον είδες με τα μάτια σου
γιαγιά τον Βασιλέα!”
Ωρες ώρες θλίβομαι για μας, για όλους εμάς που αποτελούμε το Λαό, για τις επιλογές μας και τις αντιστάσεις
μας...
Γύρω μας έχουν ισοπεδωθεί όλα, μας ακρωτηριάζουν συνεχώς με τις περικοπές στην υγεία, στην παιδεία, στις συντάξεις και δεν αντιδρούμε, δεν κουνιέται φύλλο.
Προχθές Τετάρτη παντρευότανε ο γιος του Γλύξμπουργκ
Νικόλαος στις Σπέτσες. Δεν θα σχολιάσω τα τηλεοπτικά
παράθυρα, για τις “ειδήσεις” που μας ξεφούρνιζαν.
Δεν μπορώ όμως να μη σχολιάσω εκείνο το λαό, που
έτρεξε κάτω από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου να δει τον
Νικόλαο μετά της καλής του, φωνάζοντας “ελα κάτω, έλα
κάτω”.
Ακόμα με τα παραμύθια μας κοιμίζουν...

κτήρα της επιλογής των λέξεων. Η “Κωμωδία” αποτελείται από τρεις ραψωδίες: Την
“Κόλαση” (Inferno), “Το Καθαρτήριο” (Purgatorio), και τον “Παράδεισο” (Paradiso).
Ο Δάντης φέρεται να επισκέπτεται αυτά τα
τρία βασίλεια, Κόλαση Καθαρτήριο, Παράδεισο, αφού διασχίσει τον ποταμό Αχέροντα
αντάμα με τον Χάροντα και περάσει με τη
βάρκα του δαίμονα Φλέγυα, μπροστά στις
κλειδωμένες πόρτες του πύργου της Κόλασης, τις οποίες ανοίγει ένας άγγελος.
Στην “Κόλαση” είναι οι κολασμένοι και στο
‘’Καθαρτήριο’’ οι εξαγνιζόμενοι, που κατέχουν τις κυκλικές προεξοχές δυο μεγάλων
κώνων. Ο ένας από αυτούς, “η Κοιλάδα της
Κόλασης”, σαν χωνί εμβυθίζεται στο βόρειο
ημισφαίριο και καταλήγει με τη μύτη του στο
κέντρο της γης, όπου κατοικεί ο Εωσφόρος.
Από εκεί αρχίζει εκ διαμέτρου αντίθετα, ο
άλλος κώνος, το όρος του Καθαρτηρίου,
που είναι γεωμετρικά κόλουρος, κατευθύνεται δε προς τον ουρανό διασχίζοντας τα νερά του νότιου ημισφαιρίου, και καταλήγει σε
πεπλατυσμένη κορυφή σαν οροπέδιο, στον
Επίγειο Παράδεισο.
Εκεί βρίσκεται και το δέντρο της γνώσης
του καλού και του κακού, που είναι τοποθετημένο γεωγραφικά στον αντίποδα του Γολγοθά, όπου η θυσία του Χριστού εξαγόρασε
τις αμαρτίες του ανθρώπου.
Γύρω από τη γη, για την οποία θεωρεί πως είναι το κέντρο του σύμπαντος κόσμου, περιστρέφονται εννέα ομόκεντροι ουρανοί του
πτολεμαϊκού συστήματος και όλους τους περιβάλει ο “Εμπύρεος” (Πύρινος) ουρανός.
Εκεί θρονιάζονται αμφιθεατρικά, οι ψυχές
των δικαίων και αντικρύζουν τον θεό κριτή
καθώς αυτές παρουσιάζονται στον Δάντη.
Η “Κοιλάδα της Κόλασης” είναι χώρος έκτίσης ποινής, διηρημένος σε 9 κύκλους. Σε κάθε κύκλο καταγράφεται η αμαρτία, με βάση
την αριστοτελική αρχή περί ηθικής και αρετής και κατατάσσονται σε πράξεις ακράτειας
και σε πράξεις κακίας και βίας. Στον ίδιο κύκλο καταλογίζονται και οι προβλεπόμενες
ποινές. Στον πρώτο κύκλο βρίσκουν θέση
εκείνοι που απεβίωσαν χωρίς να έχουν βαπτισθεί, αλλά δεν χαρακτηρίζονται σαν κολασμένοι. Όσο και καθώς αλλάζομε κύκλο, τα
αμαρτήματα και οι τιμωρίες βαραίνουν: Αιρετικοί, κτηνώδεις κακοποιοί, ομοφυλόφιλοι,
στρατηγοί, ιερείς, έχουν καταλάβει τη θέση
τους ανάλογα με την ενοχική βαρύτητα του
βίου τους. Έψαξα με ενδιαφέρον και με χαρά

βρήκα τη θέση για τους ανέντιμους πολιτικούς, που κλέβουν το δημόσιο χρήμα, τους
προδότες της πατρίδας και της πίστης.
Η ταξινόμηση είναι καμωμένη κατά αριστοτελική ακρίβεια και εύκαιρη σε κάθε αναζήτηση.
Από την αντίποδη μεριά, στο ψηλότερο όρος
του νότιου ημισφαιρίου, σε κάποια γωνιά,
υπάρχει ο τριπλός χώρος του “Καθαρτηρίου”,
με την όχθη αναμονής των προς κρίση και τιμωρία κολασμένων, με τους επτά κρημνούς
στο χείλος των οποίων, ίστανται οι ένοχοι
των επτά θανάσιμων αμαρτημάτων, και τον
Επίγειο Παράδεισο. Λάκκοι με φίδια, λάκκοι
με φωτιές, λάκκοι με ακαθαρσίες, καζάνια με
κοχλάζουσα πίσσα, κρεμάλες, προσφέρονται και διατίθενται αφειδώς για τον εξαγνισμό που οδηγεί στον προαναφερθέντα τρίτο
χώρο του καθαρτηρίου, τον επίγειο Παράδεισο. Αυτός ο τελευταίος, αποτελεί και την
μεταβατική θέση –σταθμό αναμονής, όπου
αραδιάζονται οι ψυχές των εξαγνισθέντων,
προτού ακολουθήσουν την οδό προς τον Παράδεισο των Ουρανών.
Ο ποιητής αναζητώντας κρυμμένες αλήθειες
παρακολουθεί την αλληγορική πορεία της
ψυχής, από την αθλιότητα στον καθαρμό,
στην επίγεια δράση και τελικά στα ύψη της
ενάρετης ουράνιας πύρινης ενατένισης. (του
Εμπυρέου)
Η γλώσσα του Δάντη, με πλήρη γνώση της
λαϊκής ιταλικής, χωρίς κανένα άχρηστο και
περιττό στόλισμα, καταγράφει με την “Κωμωδία”, το κεφάλαιο του κορυφαίου ποιητή του
Μέσου αιώνα, εναλλάσσοντας με παιδική
αφέλεια το γελοίο και το υψηλό, την παρατήρηση της φύσης και την ενατένιση των μυστηρίων της θεότητας.
Κάθε επεισόδιο του έργου έχει συμβολικό
χαρακτήρα σε μια πολιτική και ηθική αλληγορία. Μπορεί όμως να ερμηνευτεί και σαν μέρος της επίπονης πορείας του ανθρώπου
προς την τελείωση.
Το έργο του Δάντη προτού φτάσει στη παγκόσμια αποδοχή πέρασε και αυτό όπως και
τόσων άλλων, την περίοδο της άρνησης.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
――――――――
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Πρέπει να ήλθαν από άλλο πλανήτη και να προσγειώθηκαν επάνω στη ταπεινή μικρή γή μας,
χωρίς τη θέληση τους· ανενημέρωτοι για το τι
συμβαίνει αυτή την στιγμή στην Ελλάδα και παγκοσμίως αλλά και αδιάφοροι για τα κοινωνικώς
δρώμενα, την οικονομία, την εργασία, την
ασφάλιση. Υπερόπτες, αλαζόνες, συναινετικοί
αποδέκτες της διάλυσης του κοινωνικού ιστού
και των κοινωνικών κεκτημένων. Γαμπροί της
εξουσίας και της τσέπης τους! Σε ποιούς θα πήγαιναν «γάντι» αυτοί οι τόσο ρεαλιστικοί και
αδιαμφισβήτητοι χαρακτηρισμοί, αν δεν αναφερόμουν ακριβώς στους οικονομισάριους εθνοπατέρες, που εξακολουθούν να λυμαίνονται το
δημόσιο ταμείο, με νόμιμα τερτίπια, παρά την
σκληρή λιτότητα, που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά! Οι ίδιοι, πολλές φορές ακούστηκαν να
λένε την παραινετική φράση: «πρέπει να ματώσουμε», αλλά φυσικά εννοούν μόνον εμάς και
ποτέ εαυτούς! Στα λόγια υπερθεματίζουν και
δείχνουν φραστικώς ότι συμπράττουν μαζί μας,
όμως στις πράξεις και στη στάση ζωής, διαχωρίζουν την θέση τους! Ετσι λοιπόν, ενώ εξαγγέλθηκε και γι’ αυτούς η περικοπή μισθών και
επιδομάτων, στην πραγματικότητα αυξήθηκαν
σε πολλές περιπτώσεις οι μηνιαίες τους αποδοχές, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις τους! Πώς το κατόρθωσαν αυτό; Μα είναι
ειδικευμένοι στις δι’ ίδιον όφελος, αλχημείες;
Επέτυχαν, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια (μιλημένα-συμφωνημένα μεταξύ τους), να διπλασιάσουν τον αριθμό των διαρκών και μόνιμων κοινοβουλευτικών επιτροπών, από τις οποίες κάθε
βουλευτής-μέλος, εισπράττει για κάθε συμμετοχή του σ’αυτές, το ποσόν των 225 ευρώ. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, μετά τον Μάρτιο των περικοπών, παρατηρείται στις αίθουσες του κοινοβουλίου ένας οργασμός συνεδριάσεων, με τους

ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ...
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
Νομικός
πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας
e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com

βουλευτές να μπαίνουν στην μιά αίθουσα, να δίνουν το παρών και να βγαίνουν αμέσως για να
προλάβουν την συνεδρίαση άλλης και παράλληλης κοινοβουλευτικής επιτροπής, που συνεδριάζει δίπλα ή επάνω, ή στον όροφο κάτω, δεδομένου ότι για κάθε ημέρα, ορίζονται εννέα ή
και δέκα κοινοβ. επιτροπές, που συνεδριάζουν
παράλληλα και για τις οποίες, δεν επαρκούν,
συνήθως και οι αίθουσες! Μπαίνουν-βγαίνουν
σαν τρελλοί, από τη μιά στην άλλη, μη χάσουν
τα όβολα! Η νοοτροπία της αρπαχτής παντού.
Και αφού τελειώσουν με τις παρουσίες, καταλήγουν ικανοποιημένοι, για το «σοβαρό και
εποικοδομητικό κοινοβουλευτικό τους έργο»,
να χαριεντίζονται και να κουτσομπολεύουν μεταξύ τους στους διαδρόμους ή να πίνουν το
φραπεδάκι τους στο Σύνταγμα! Οι πιό κερδοφόρες επιτροπές είναι οι παραγωγικές, όπως η
επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, η επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων κ.ά. όπου η τριπλή συνεδρίαση της Τετάρτης, επιφέρει σε κάθε συμμετέχοντα βουλευτή-μέλος,το ποσόν των
775€, που συν την αντιστοιχία, του ποσοστού
του μισθού του, που αναλογεί στην κάθε μέρα
του μισθολογικού μήνα, αθροιζόμενη, προσφέρει συνολικά στον δικαιούχο το ποσόν των 1000
συν ευρώ, ως ημερήσια απολαβή, τη στιγμή

Η στάση πληρωμών εξωτερικών χρεών του ελληνικού κράτους –πρόταση
ξεσφίγματος του θανάσιμου βρόγχου
την οποία εκτενώς είχε αναλύσει ο Κ.
Βενετσάνος σε παλαιότερο φύλλο
της «Ε»- είναι ο μεγάλος εφιάλτης
των τοκογλύφων και των εν Ελλάδι
πρακτόρων τους. Διότι σε μιά τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να επανεξεταστούν όλα τα χρέη, οι όροι των συναφθέντων δανείων
και να κληθούν στις περισσότερες των περιπτώσεων να λογοδοτήσουν οι Έλληνες κυβερνητικοί αξιωματούχοι που τα συνήψαν.
Έτσι, όμως, δεν κινδυνεύουν απλώς ν’ αποκαλυφθούν οι διεθνείς κερδοσκόποι και τα ντόπια τσιράκια τους, αλλά κινδυνεύει να χαθεί μεγάλο μέρος από τα αναμενόμενα κέρδη και η προοπτική των μελλοντικών. Κινδυνεύει –με άλλα λόγια– να κλείσει
η Κερκόπορτα, εφόσον η αποκάλυψη των Ελλήνων συνεργατών
των αιμοποτών μας θα σταματήσει –τουλάχιστον για μεγάλο
χρονικό διάστημα– τις χοντρές και επαχθέστατες για τα δημόσια οικονομικά μας μπίζνες.
Αρκεί μόνο να σκεφθείτε πόσο ζουμερά ήταν τα φιλέτα της κολλεγιάς Σημίτη-Goldman Sachs, της διαχρονικής ληστείας των
χρυσοπληρωμένων προμηθειών μας από την Siemens, της αποστράγγισης των ασφαλιστικών ταμείων -με την Δ.Ε.Κ.Α και τα
ομόλογα-φούσκες- και της σταδιακής εκποίησης του υπερκερδοφόρου Ο.Τ.Ε. –μέχρι να καταλήξει στο θησαυροφυλάκιο της
Ντόϊτσε Τέλεκομ- για να κατανοήσετε τι ακριβώς σας λέω.
Οι προμηθευτές και οι δανειστές μας, μπούκωναν μέχρι σκασμού τους επίορκους αξιωματούχους των δύο κομμάτων εξουσίας για να δημιουργούν συνεχώς νέα χρέη με τις υπερτιμολογήσεις των κρατικών προμηθειών και τα αλλεπάλληλα δάνεια.
Τα δικά μας εκλεγμένα μπουμπούκια απλώς υπέγραφαν κι έκαναν κρουαζιέρες με τα γιότ των Χριστοφοράκων, εξασφαλίζοντας συνάμα μεγάλους και απλησίαστους λογαριασμούς στην
Ελβετία και στους τριτοκοσμικούς παραδείσους των off shore
εταιρειών.
Όπως για παράδειγμα στα νησιά Βανουάτου. Γνωρίζει κανείς
σας που βρίσκονται τα Βανουάτου; Προφανώς δεν τα ‘χετε
ακουστά, όπως εξ’ άλλου δεν τα είχα ακούσει κι εγώ μέχρι που

που υπάρχουν Ελληνες, που καλούνται να ζήσουν με λιγότερα από 700 ευρώ όλον τον μήνα!
Και φυσικά δεν αναφέρομαι και στους άνεργους, (νέους και απολυμένους), που στερούνται
των πάντων! Επιπλέον και επανερχόμενη στο
υπό ανάπτυξη θέμα, οι εθνοπατέρες, παράλληλα με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, έχουν
αυξήσει και τις επιτροπές, στις οποίες θεωρητικά, γίνεται ενημέρωση των υπουργών, για το
πραγματοποιηθέν(;) έργο των προηγουμένων
ημερών, χρεώνοντας συνολικά το δημόσιο μόνο
για το α΄εξάμηνο, το ποσόν των 2.700.000 ευρώ. Ομως πέραν αυτών, φερόμενοι για μιάν
ακόμη φορά, ως αφεντικά, υπεράνω αλλαγών
και νέων ρυθμίσεων, οι «βολευτές μας» εξασφάλισαν δι’ εαυτόν, ευνοϊκότερη μεταχείριση,
σε σχέση με το «πόπολο», ως προς τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα! Ετσι οι 300 μας θα
συνταξιοδοτούνται με τις ισχύουσες, προ νέου
δηλαδή ασφαλιστικού νόμου, διατάξεις, ήτοι
θα απολαμβάνουν την σύνταξή τους με την συμπλήρωση οκταετούς θητείας, χωρίς μάλιστα
να θίγεται και η δεύτερη σύνταξη, που δικαιούνται ως ασφαλισμένοι στον οικείο φορέα απασχόλησής τους, είτε ως γιατροί, είτε ως δικηγόροι είτε ως οτιδήποτε άλλο. Οπως επίσης δεν
χάνουν και τυχόν τρίτη παράλληλη σύνταξη,

όσοι «βολευτές» εκτός από επαγγελματίες,
διετέλεσαν συνδικαλιστές, δήμαρχοι ή νομάρχες! Ολα καλά, όλα ωραία· όμως μόνον και πάντα γι’ αυτούς! Και φυσικά, κοντά τους ευνοούνται και την περνούν «ζάχαρη», οι σχεδόν 1800
υπάλληλοι της Βουλής, δηλ.τα παιδιά, τα ανήψια και τα βαφτιστήρια τους, που συνταξιοδοτούνται αυτομάτως με την συμπλήρωση 28,5
ετών απασχόλησης ανεξαρτήτως ηλικίας και
χωρίς να θιγεί ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεών τους! Βλέπετε «έχουν θείο στην Κορώνη»!
Είναι αχαρακτήριστοι πλέον! Δεν υπάρχει σ’ αυτούς κανείς ενδοιασμός, κανείς ηθικός φραγμός, καμμιά ντροπή, ίχνος από φιλότιμο! Και τι
να πεί κανείς και για τον πρόεδρό της Βουλής,
που αντί να υπηρετεί σωστά τον συνταγματικό
του ρόλο, έχει μετατραπεί εν τοις πράγμασι σε
συνδικαλιστικό εκπρόσωπό τους, καθώς επίσης
και των υπαλλήλων της Βουλής. Το μόνο που
κάνει κάθε φορά, είναι να προβαίνει σε δηλώσεις και να υπερασπίζεται τα προνόμια και τις
αποδοχές τους, αδιαφορώντας για το αν εκτίθεται στην κοινή γνώμη και διαψεύδοντας πάντα τα αδιάψευστα! Τέτοια πόρωση για το χρήμα και τέτοια απροφάσιστη απαξίωση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και της Δημοκρατίας, που, τολμώ να πώ ότι, ούτε σε ολοκληρωτικά καθεστώτα θα επιχειρούσαν! Και
δεν τρομάζουν ούτε με την οργή του κόσμου
που τους γιουχάρει, ούτε για το καζάνι της αγανάκτησης που σιγοβράζει και θα εκραγεί, όπου
νά ‘ναι, σύμφωνα με ξένες πληροφορίες! Φταίει
το στομάχι που είναι υπερβολικά γεμάτο και
τους δημιουργεί λήθαργο! Μα ο λαός θα τους
ξυπνήσει όπου νάναι απότομα! Και τότε θα είναι
πολύ αργά! Οσα εκατομμύρια κι άν έχουν στην
πάντα!

είχε δηλώσει δημόσια ο Αγάπιος και
ουδείς εισαγγελέας συγκινήθηκε
ώστε να τον καλέσει.
Έτσι οι δανειστές μας εξασφάλιζαν
τα αμέτρητα χρέη μας, οι προμηθευτές έναν απίστευτα ηλίθιο πελάτηκράτος και οι όσοι διεφθαρμένοι κυβερνήτες μας παχυλότατες καταθέσεις στην εξαποδώ. Κατακτητές και δωσίλογοι μεσ’ στην καλή χαρά, υπό μίαν όμως προϋπόθεση: Ότι το κορόϊδο, ο ελληνικός λαός, θα πληρώσει μέχρι
τελευταίου κόκκου το μάρμαρο.
Άρα ο στόχος και των μεν και των δε ήταν να αναγκάσουν την
Ελλάδα να τους καταβάλει μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός της τα απίστευτα υπερκέρδη τους. Ν’ αναγκάσουν, δηλαδή,
τον ελληνικό λαό να «ματώσει», να κόψει την μπουκιά απ’ το
στόμα των παιδιών του, να ξεπουλήσει στην κυριολεξία την αποκτημένη με αιματηρούς αγώνες και θυσίες πατρίδα του, χωρίς
να μπορεί ν’ αντιδράσει. Και ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί
το κατ’ αυτούς ποθούμενο, ήταν να υπαχθεί η χώρα μας στο
Δ.Ν.Τ. τον μόνο ασφαλή μετατροπέα επισφαλών απαιτήσεων
των διεθνών αεριτζήδων-τοκογλύφων, σε ενυπόθηκα δάνεια
οφειλόμενα πλέον σε άλλα κράτη. Η αποτίμηση της ελληνικής
δημόσιας περιουσίας από τα λυκόρνια του Δ.Ν.Τ. έκανε τόσο
«αλληλέγγυα» τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη-δανειστές μας. Μέχρι
και η υπερχρεωμένη Ιρλανδία έσπευσε να δανειστεί ...για να
μας δανείσει.
Είμαστε η μοναδική χώρα-λεία του Δ.Ν.Τ. όπου ο υπερεθνικός
θηρευτής δεν ενέσκυψε μετά από κρατική χρεωκοπία, αλλά για
να μας σώσει –υποτίθεται- από αυτή. Δεν ήρθαν για να τεμαχίσουν πτώμα, αλλά για να σκοτώσουν ζωντανό θήραμα.

Εισπρακτική κοινοπραξία ΠΑ.ΣΟ.Κ-Δ.Ν.Τ
Οι Μήδοι πάντοτε χρυσώνουν τους μηδίσαντες
Γ΄ μέρος

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
η κυβέρνηση Σημίτη το 1997 έκρινε ως ύψιστο εθνικό συμφέρον
την σύναψη διπλωματικών σχέσεων με το κραταιό κρατίδιο των
νησιών Βανουάτου, που ευδαιμονούν στα σύνορα μεταξύ Ινδικού και Ειρηνικού ωκεανού. Τώρα, αν αναρωτηθείτε γιατί σώνει
και καλά έπρεπε η Ελλάδα ν’ ανοίξει πρεσβεία σε κάτι νησάκια
κατοικούμενα από αλιείς και συλλέκτες καρύδων, ίσως σας βοηθήσω πληροφορώντας σας ότι τα Βανουάτου θεωρούνται ως ο
τρίτος κατά σειρά προτιμήσεων παράδεισος των off shore εταιρειών, υπενθυμίζοντάς σας επιπλέον ότι από το 1997 αρχίζει το
μεγάλο φαγοπότι των υπέρογκων κρατικών προμηθειών σε
όπλα και άλλα πολλά αγαθά, όπως και το «δώσε κι εμένα μπάρμπα» σόου των ολυμπιακών έργων.
Πώς να μην δημιουργηθεί, λοιπόν, αυτό το δυσθεώρητο ελληνικό χρέος, όταν η κάθε Siemens κατάρτιζε μόνη της τον κατάλογο των υπερτιμολογημένων ελληνικών παραγγελιών –συμπεριλαμβανομένων και των κατά Μαντέλη «χορηγιών»- υποδεικνύοντάς μας ταυτόχρονα και τον τοκογλύφο από τον οποίο θα
έπρεπε να δανειστούμε για να την ξεπληρώσουμε; Επί δύο τουλάχιστον δεκαετίες λεηλατήθηκε το ελληνικό Δημόσιο σ’ ένα
στημένο αλισβερίσι μεταξύ ξένων –αλλά και αρκετών Ελλήνωνμεγαλοκερδοσκόπων και των συνεργατών τους Ελλήνων κυβερνητικών. Ο καθένας έπαιρνε ό,τι είχε συμφωνηθεί. Ποιός
μπορεί να ξεχάσει το ειρωνικό χαμόγελο-απάντηση του Χριστοφοράκου στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους;
Ποιός μπορεί να ξεχάσει την εκπληκτικής θρασύτητας δήλωση
του επικεφαλής της «Ακρόπολις Χρηματιστηριακή», Αγάπιου
Σημαιοφορίδη, που πρωτοστάτησε στην λεηλάτηση των ασφαλιστικών ταμείων με τα δομημένα ομόλογα επί των ημερών του
«σεμνού και ταπεινού» πορτιέρη Κώστα Καραμανλή; «Αν πω
που πήγαν τα λεφτά, θα πρέπει να μετακομίσω σε άλλη χώρα»,

Στο επόμενο και τελευταίο μέρος της έρευνάς μας θα αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι το «θήραμα», δηλαδή ο ελληνικός λαός θα πειθαναγκασθεί να μην αντιδράσει όταν θα του αποσπούν νομότυπα δια του μνημονίου, τα
κράτη-δανειστές μας κομμάτια από τις σάρκες του, δηλαδή βουνά, νησιά, ορυκτό πλούτο κ.λ.π. Τα εργαλεία του εκβιασμού μας
είναι τα υπαγορευμένα έξωθεν νομοσχέδια απόδοσης ιθαγένειας στους λαθρομετανάστες και «Καλλικράτης».
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους
Μαραθώνας 2500 χρόνια μετά

Cardio S alsa
Συνδυάστε
την άσκηση με
λάτιν χορούς
στο καινούργιο
πρόγραμμα του
Vari Sport Club
κάθε Δευτέρα
18:00 - 19:00.

από το Μεξικό

12 Σεπτεμβρίου 2010, 19:30 Ανήμερα της μάχης θα περπατήσουμε στον Τύμβο, να ξαναζήσουμε την ιστορία, σε μια διαδρομή μνήμης προς τον Τύμβο με τη συμμετοχή διακεκριμένων ηθοποιών, που θα αφηγηθούν από τον Ηρόδοτο και άλλα αρχαία
κείμενα την περιγραφή της Μάχης. Έχουν ήδη δεχθεί να συμμετάσχουν
η Λυδία Κονιόρδου και ο Λευτέρης Βογιατζής. Η μουσική παρέμβαση
ανήκει στον Νίκο Ξανθούλη, με αρχαία λύρα, αρχαία ελληνική σάλπιγγα
και αυλό. Θα συμμετάσχει επίσης ο μουσικός Χάρης Λαμπράκης, στο ney
(αρχαίο πνευστό της Μεσοποταμίας), καθώς και η Μαρία Πολύζου, η
πρώτη γυναίκα που αναβίωσε τον Φειδιππίδειο Άθλο.

Ένα βήμα πριν το τελικό ...κόψιμο
Με τον πρόσφατο νόμο 3868/2010 έγινε ένα θετικό βήμα για την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους
χώρους και την προστασία της δημόσιας υγείας. Το βήμα αυτό, όμως, μέχρι τώρα δεν δείχνει να έχει μπει στη
συνείδηση του κόσμου και κινδυνεύει να μείνει μετέωρο, εάν δεν εκδοθεί
μέχρι την Τρίτη, 31 Αυγούστου η προβλεπόμενη από τον νόμο Κοινή
Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον έλεγχο τήρησης της απαγόρευσης.
Εάν δεν εκδοθεί η ΚΥΑ αυτή, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή καταγγελιών ούτε ο αυτεπάγγελτος έλεγχος των αρμοδίων οργάνων στις περιπτώσεις μη τήρησης της απαγόρευσης, δεν
θα είναι δυνατή η επέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών και η επιβολή προστίμων για βεβαιωμένες παραβάσεις.
Με άλλα λόγια, χωρίς την έκδοση αυτής της ΚΥΑ - και φυσικά και μιας σχετικής εγκυκλίου προς όλες τις υπηρεσίες - ο νέος νόμος θα παραμείνει γράμμα κενό. Έφτασε η στιγμή η σημερινή κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να ενεργήσουν για την κοινωνική υγεία
και να αποδείξουν την πολιτική τους βούληση για την
εφαρμογή, επιτέλους, ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού που θα απαγορεύει το κάπνισμα στους δημόσιους
χώρους. Ο Μ.Κ.Ο. Nosmoke.gr και τα μέλη του από τις
24/8 και μέχρι τις 31/8/10 στέλνουν ακατάπαυστα email
και τηλεφωνούν στο γραφείο της Υπουργού Υγείας, ζητώντας το αυτονόητο: να εκδοθεί η ΚΥΑ μέχρι 31/8/10,
ώστε να ξεκινήσει ομαλά η εφαρμογή του νέου νόμου.

Ο σύγχρονος Μόγλης
Ακόμα και οι κανόνες της φύσης μερικές φορές ανατρέπονται, όταν ζώα και άνθρωποι γίνονται ένα. Ο Φύλακας

Ηλεκτρονικό γιαούρτωμα

που βλέπετε στις φωτογραφίες, έχει προσληφθεί για να
βοηθήσει στην πρόληψη της λαθροθηρίας γύρω από την
περιοχή καταφύγιο της άγριας ζωής Lanseria, στη Νότια
Αφρική. Ο τρόπος που αλληλεπιδρά με τα ζώα αυτά είναι
εκπληκτικός! Τα λιοντάρια φαίνεται να ξέρουν ότι είναι
εκεί για την προστασία τους και είναι προφανές ότι τον
εμπιστεύονται. Σχέση αγάπης έχει και με τις ύαινες και τις
λεοπαρδάλεις. Οι Ύαινες είναι συνήθως απρόσιτες και
μπορεί να γίνουν πολύ άγριες. Παρ’ όλα αυτά μαζί του συμπεριφέρονται σαν το κατοικίδιό του. Ο ίδιος, γεννημένος
στην Νότια Αφρική, δήλωσε ότι είχε μάθει στη ζωή του όχι
απλά να σέβεται την άγρια φύση αλλά μάλιστα, ειδικά τα
λιοντάρια, να τα φοβάται.

Ήρθε η ώρα να πάρουμε το αίμα μας πίσω… έστω
και ηλεκτρονικά.
Στο παρακάτω site
έχουνε δημιουργήσει ένα παιχνίδι
στο οποίο εμφανίζονται Έλληνες Βουλευτές
στο Κοινοβούλιο και ο παίχτης
έχει την μοναδική
ευκαιρία να τους στοχεύει με τούρτες
(http://www.greekpayback.com/).
Το κακό είναι ότι δεν έχει μεγάλη ποικιλία πολιτικών και περιορίζεται σε βουλευτές της Ν.Δ. και μόνο έναν του ΠΑΣΟΚ.

ΕΒΔΟΜΗ

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 - ΣΕΛΙΔΑ 11

Εγκαιρη επέμβαση της
Πυροσβεστικής έσωσε το Θυμάρι
Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας αντιμετωπίστηκε άμεσα και αποτελεσματικά η φωτιά στο Θυμάρι,
μας βεβαιώνει με δελτίο τύπου, που απέστειλε η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, η
οποία ευχαριστεί θερμά
όλους όσοι συνέδραμαν
στην κατάσβεση της πυρκαγιάς
Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα χθες (20/8/2010) εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην οδό
Άλκης στον οικισμό Θυμάρι
της Κοινότητας Παλαιάς
Φώκαιας. Η φωτιά εντοπίστηκε αμέσως από τον παρατηρητή που βρίσκεται σε
καθημερινή βάση στο πυροφυλάκειο της Παλαιάς Φώκαιας στη θέση Καστέλα, ο
οποίος και ειδοποίησε την
πυροσβεστική υπηρεσία. Η
επέμβαση των δυνάμεων

της πυροσβεστικής ήταν
άμεση αφού έσπευσαν
στην περιοχή τόσο πυροσβεστικά οχήματα όσο και
πυροσβεστικό ελικόπτερο.
Στην
περιοχή
επίσης
έσπευσαν και υδροφόρα
οχήματα της Κοινότητας
Παλαιάς Φώκαιας και των
γύρω Δήμων. Έτσι, η φωτιά
κατασβέστηκε σε πολύ λίγο χρόνο και αποσοβήθηκε
ένας μεγάλος κίνδυνος για
την περιοχή του Θυμαριού
αφού στο σημείο της πυρκαγιάς υπάρχει πυκνή βλάστηση αλλά και μεγάλος
αριθμός κατοικιών.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων η φωτιά προκλήθηκε από κομμένο καλώδιο
της ΔΕΗ, τα ακριβή όμως
αίτια διερευνά ήδη το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Μα-

Ανάπλαση και
ανέγερση ΚΑΠΗ Ωρωπού
Υπεγράφη από τον Νομάρχη Λ. Κουρή η σύμβαση με την
ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ανάδοχο μετά από διαγωνισμό,
του έργου «Ανάπλαση και ανέγερση ΚΑΠΗ Ωρωπού (στα
διοικητικά όρια της πρώην Κοινότητας Ν. Παλατίων)».
Συγκεκριμένα προβλέπεται, με ήδη εγκριθείσα οικοδομική
άδεια, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες αλλαγές για την
μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου από κατοικία σε χώρο δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων, την αλλαγή της
διαρρύθμισης αλλά και τη δόμηση των απαραίτητων επιπλέον χώρων.
Το διώροφο κτήριο μετά την ολοκλήρωσή του θα καλύπτει
συνολικά 500τ.μ.. και θα φιλοξενεί με άνεση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του τα μέλη του ΚΑΠΗ τα οποία παράλληλα θα έχουν πρόσβαση σε αίθριο επιφάνειας 80 τ.μ.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.322.090 € και θα καλυφθεί κατά 70% από ίδιους πόρους της Νομαρχίας και κατά 30% από τον Δήμο Ωρωπού και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 8 μήνες.

Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Ζούμπερι
O Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος του Ζούμπερι καλεί τα μέλη του σε ΕΚΛΟΓΕΣ την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρες από 8πμ έως 6μμ στην έδρα
του Συλλόγου Ποσειδώνος 93
Αιτήσεις υποψηφιοτήτων παραδίδονται στην Εφορευτική
Επιτροπή έως την Πέμπτη 2/9/2010 στις 8μμ
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αγαπητός Νικόλαος
6934934615
Αναγνωστόπουλος Διονύσιος
6944836462
Τόγιας Ιωάννης
6932562249

νώλης Τσαλικίδης ευχαριστεί από καρδιάς όλους
όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και
ειδικότερα τον Περιφερειάρχη Π.Υ. Αττικής Υποστράτηγο Παναγιώτη Βελή,
τον Διοικητή Π.Υ. Ανατολικής Αττικής Αρχιπύραρχο
Τάσο Βλάχο, τον Διοικητή
Π.Υ. Λαυρίου Αντιπύραρχο
κ. Χαρ. Χιώνη τους τακτικούς και εθελοντές δασοπυροσβέστες, τον πρόεδρο
του Αιόλου Βρυώνη και
τους Δημάρχους των όμορων Δήμων που απέστειλαν άμεσα βοήθεια.

 Για τη φωτιά στα όρια
των τριών Β (Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη) που
γράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ερίζουν
όλοι οι Δήμοι για τη συμμετοχή τους. Εχουμε λάβει επιστολή από τη Βούλα και ακούμε παράπονα
από τη Βουλιαγμένη.
Γι’ αυτό στο επόμενο
φύλλο θα αναφερθούμε

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος
στον κοινό Δήμο Παιανίας και Γλυκών Νερών
Την υποψηφιότητά του για Δήμαρχος στο Νέο Δήμο Παιανίας – Γλυκών Νερών, ανακοίνωσε ο Κώνσταντίνος Κατσίκης, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δήμο Γλυκών Νερών και πολιτευτής
της Νέας Δημοκρατίας στην Αττική.
«Είμαι υποψήφιος Δήμαρχος με ένα ανεξάρτητο υπερ - κομματικό σχήμα. Η δημοτική μου ομάδα δεν
επιθυμεί χρίσματα από κόμματα, αλλά θέλει τη στήριξη του
κόσμου, που έχει κουραστεί από την καθοδήγηση των πολιτικών κομμάτων της κεντρικής εξουσίας.
Η συνένωση της Παιανίας με τα Γλυκά Νερά, είναι δίκαιη
και προσφέρει πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις δύο πόλεις, που έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν στο ομορφότερο, πιο ανθρώπινο και πάντα πράσινο προάστιο της
Αττικής. Ήρθε η ώρα να προτάξουμε το συμφέρον της νέας μας πόλης με σαφές αναπτυξιακό, αυτοδιοικητικό αλλά
και με τόλμη και φαντασία όραμα. Απευθύνω προσκλητήριο ενότητας και δράσης σε όλους τους δημότες που θέλουν και μπορούν, να δουλέψουμε όλοι μαζί για τον Δήμο
που αξίζουμε.
Ο Συνδυασμός μας έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια με επιτυχία την πορεία ανανέωσης στα Δημοτικά δρώμενα της πόλης και συμπαρατάσσονται μαζί μας οι άξιοι, νέοι, καταξιωμένοι και άφθαρτοι συμπολίτες μας.
Ήμασταν παρόντες σε όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα
των πόλεων και εκφράσαμε αποτελεσματικά τις θέσεις μας τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και δημοσίως προτείνοντας συγκεκριμένες και σύγχρονες λύσεις σε όλα τα προβλήματα των συμπολιτών
μας στην περιοχή.
Συνεχίζουμε να δίνουμε ενεργά το παρόν και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση μακριά από κομματικούς μηχανισμούς και «στηρίγματα». Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πέρα και πάνω από κόμματα για να είναι σε θέση να επιλύει χωρίς αγκυλώσεις και άμεσα τα τοπικά προβλήματα, ώστε να συμβάλει καθοριστικά στην εξυπηρέτηση των δημοτών και την ανάπτυξη των δομών των πόλεων.
Σας καλούμε να διαμορφώσουμε όλοι μαζί το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας με μόνη δέσμευση
τη διάθεση προσφοράς και αγώνα για το μέλλον του τόπου που ζούμε, αγαπάμε και υπηρετούμε εδώ
και χρόνια.
Στήριγμα μας θέλουμε να είναι και θα είναι οι κοινωνίες της Παιανίας και των Γλυκών Νερών και αποκλειστικός στόχος της ομάδας μου είναι να φέρουμε μία πραγματική εποχή δημιουργίας στην πόλη
μας με αίσθημα ευθύνης, μακριά από ιδεοληψίες, δογματισμούς, αγκυλώσεις και προκαταλήψεις».
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ
ΤΗΛ. 210 6659512, 3626847, FAX: 210 3602150

Με νόμιμη άδεια ο βιολογικός στο
Καζίνο Πάρνηθας
Μετά το “ντόρο” που δημιουργήθηκε, για τις εργασίες που γίνονται πάνω στην Πάρνηθα (στο Καζίνο),
για κατασκευή βιολογικού σταθμού αποβλήτων, ότι
οι εργασίες αυτές γίνονται πάνω στα καμμένα και
χωρίς άδεια, η η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής όπως μας βεβαιώνει με δελτίο τύπου - εξέτασε όλα
τα στοιχεία που βρίσκονται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία Αχαρνών και διαπιστώθηκε ότι η
άδεια 732/09 για «κατασκευή μονάδας επεξεργασία
υγρών αποβλήτων» εκδόθηκε, αφού προηγουμένως
υπήρξε σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Πάρνηθας.
Συγκεκριμένα μετά την μεγάλη πυρκαγιά της 28ης
Ιουνίου 2007, η Πολεοδομική Υπηρεσία Αχαρνών
απηύθυνε, με το από 31 Ιουλίου 2007 έγγραφό της,
ερώτημα προς το Δασαρχείο Πάρνηθας για το αν
μπορεί να συνεχίσει να εξετάζει οικοδομικές άδειες
στις περιοχές οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις
του άρθρου 3 του Νόμου 3139/2003 για το Καζίνο
Πάρνηθας.
Το Δασαρχείο Πάρνηθας με το από 27 Αυγούστου
2007 έγγραφό του γνωστοποίησε στην Πολεοδομική Υπηρεσία Αχαρνών ότι οι εκτάσεις στις περιοχές
Μαυροβούνι και Σανατόριο της Πάρνηθας που εμπίπτουν στο άρθρο 3 του Νόμου 3139/2003, βρίσκο-

νται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης και δεν κηρύχτηκαν
αναδασωτέες ύστερα από την μεγάλη πυρκαγιά της
Πάρνηθας τον Ιούνιο του 2007.

ΕΒΔΟΜΗ

12 ΣΕΛΙΔΑ - 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

...Και το όνομα αυτής Αθηνά!
Στις ολιγοήμερες διακοπές
του, τον Αύγουστο, ο υποψήφιος Δήμαρχος Βούλας,
Βάρης, Βουλιαγμένης, Αγγελος Αποστολάτος, βρέθηκε στην Κεφαλλονιά, στα
“Apostolata Village”, όπου
και η καταγωγή του με όλη
την οικογένεια, όπου και
βάφτισαν την εγονή του,
κόρη του γυιού του Βαγγέλη. Και το όνομα αυτής
Αθηνά.
Η μικρή Αθηνά είναι το τρί- Ο Άγγελος Αποστολάτος με τη νεοφώτιστη εγγονή του Αθηνά
το εγγόνι του Αγγελου Αποστολάτου.
Αποστολάτου, από τον γυιό
του Ευάγγελο.

Πανσέληνος στο
ΠΙΚΠΑ Βούλας
Την αυγουστιάτικη πανσέληνο, διάλεξαν οι εργαζόμενοι στο ΠΙΚΠΑ Βούλας μαζί με τα παιδιά για να απολαύσουν μια όμορφη βραδιά μπροστά στη θάλασσα.
Η ζωντανή ορχήστρα, με κουρντισμένα τα όργανα περίμενε την έναρξη πάνω
στη χλόη, στον αύλειο χώρο του ΠΙΚΠΑ.
Ολα τα παιδιά χαρούμενα για
το νυχτερινό κέφι. Ενας μεγάλος μπουφές έτοιμος και οι επισκέπτες αρκετοί.
Διακρίναμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο, τον
Αντιδήμαρχο Κ. Ανδριόπουλο,
τον δημοτικό σύμβουλο Δ. Κιούκη.
Η πρόεδρος του ΠΙΚΠΑ κ. Χαλβατζά, άνοιξε την εκδήλωση με
ένα καλωσόρισμα και η ορχήστρα ξεκίνησε.

Ο Άγγελος Αποστολάτος με τα
τρία εγγόνια του Άγγελο, Γιώργο και Άννα Αποστολάτου.

Ο Άγγελος Αποστολάτος με τον
εγγονό του Γιώργο, στην αγκαλιά του πατέρα του Ευάγγελου
Αποστολάτου, αρχιτέκτονα, τον
επιχειρηματία Κουγιουμτζόπουλο Πόλυ, τον Γενικό Αντιπρόσωπο της Fiat Δημητρίου Κωνσταντίνο και τον ποδοσφαιριστή
του

Ολυμπιακού,

Predrag

Georgevitch.

|Τα παιδιά απόλαυσαν τους μεζέδες και τραγούδησαν χορεύοντας ακόμη και πάνω
στα καρότσια τα τραγούδια της ορχήστρας.

«Σαρωνικός-Σύγχρονη Πόλη»

‘’ΣΑΡΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ’’

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Σαρωνικού Νίκος Π. Βολάκος
θα πραγματοποιήσει την πρώτη ανοιχτή ομιλία του στο
θέατρο της παραλίας
στην Π.Φώκαια, το
Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30
μ.μ., με τις προτάσεις
της «Σαρωνικός –Σύγχρονη Πόλη» για το
νέο Δήμο Σαρωνικού.
Περιμένουμε τις ιδέες, προβληματισμούς
και απόψεις σας στην
ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ, στον
αριθμό: 22910-23245
ή με email:
nvolakos@otenet.gr ή ηλεκτρονικά
στο site
www.polisonline.gr ή στο blog:
polisonline.wordpress.com
Σας περιμένουμε για να προχωρήσουμε μαζί, επειδή
δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
Ήρθε η ώρα να κάνουμε το όνειρο, σχέδιο για το αύριο!

Και επίσημα πλέον υποψήφιος στο Δήμο “Σαρωνικού” (Καλύβια, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος, Κουβαράς,
Παλ. Φώκαια), ο νυν
κοινοτάρχης
του
Κουβαρά Σταμάτης
Γκίνης.
Ξεκίνησε ήδη την
προεκλογική του εκστρατεία, με έντονους ρυθμούς, αφού
έλαβε και το χρίσμα
της Νέας Δημοκρατίας.
Ανακοίνωσε μάλιστα
και τον πρώτο υποψήφιο σύμβουλό του
από τα Καλύβια, το
νεαρό φοιτητή Γιάννη Μερκούρη, σπουδαστή στη
Σχολή Δημοσιογραφίας.
Να σημειώσουμε ότι ο Σταμάτης Γκίνης δεν έχει καμία σχέση με τον πρ. υποψήφιο Δήμαρχο Καλυβίων
Χρήστο Γκίνη.

‘’Ζούμε μαζί στον
Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ’’
Η Υποψήφια δήμαρχος του Δήμου Σαρωνικού,
Χριστίνα Χριστοφάκη καλεί σε εκδήλωση παρουσίασης των αρχών του συνδυασμού της
“Ζούμε μαζί στον Δήμο Σαρωνικού”, την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο “Ανθέλεια”
(39χλμ. Αθηνών-Σουνίου, Λαγονήσι).

Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση
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Χώρος υποδοχής πολλών αστέρων
ο Ξενώνας Βουλιαγμένης
μετά την ανακαίνισή του
Μια δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
Ο Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων του Δήμου Βουλιαγμένης εγκαινίασε τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις
του την Τρίτη, 24 Αυγούστου, σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα.
Ο Ξενώνας ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε, εκ νέου, με
δωρεά από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος*», στο πλαίσιο δράσης του για την ενίσχυση των μη προνομιούχων πληθυσμών και την προσφορά στην κοινωνική πρόνοια.

Μετά από μια ολιγόλογη εισαγωγή, την κορδέλα έκοψαν ο πρόεδρος του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”,
Ανδρέας Δρακόπουλος και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας. Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στο χώρο με
τη συνοδεία του Δημάρχου και του δημοτικού συμβού-

Ο Παν. Κουλουβάρης ενώ τους ξεγανεί στους χώρους.

Ξενοδοχειακό το περιβάλλον σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος κόβει την κορδέλα του Ξενώντα, ενώ
δεξιά του βρίσκεται ο δημοτικός σύμβουλος Παν. Κουλουβάρης,
που παρακολουθούσε το έργο όλο αυτό τον καιρό και αριστερά
του ο Δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας.

λου Παναγιώτη Κουλουβάρη, που ήταν εκείνος που
έφερε τη δωρεά του Ιδρύματος, αλλά και παρακολούθησε όλες τις εργασίες, με συζητήσεις και κόντρες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να προσπεράσει τυπικά εμπόδια για να προχωρήσουν.

νταχθούν στην κοινωνία το συντομότερο δυνατόν, καθώς και να υποστηρίξει ηλικιωμένους ή άτομα με κλονισμένη υγεία, ώστε να ενταχθούν κατά τρόπο ομαλό
σε ειδικευμένα κέντρα φροντίδας. Από την έναρξη της
λειτουργίας του, έχει φιλοξενήσει περισσότερους από
2.000 ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων ήταν άστεγοι,
άνεργοι, χρήστες ναρκωτικών στη φάση της αποτοξίνωσης, καρκινοπαθείς και κακοποιημένες γυναίκες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν παρέστη κανένας εκπρόσωπος ούτε του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ούτε
άλλων φορέων που εκλήθησαν, όπως μας διαβεβαίωσαν οι αρμόδιοι.
Από τη Νομαρχία παρευρέθη η νομαρχιακή σύμβουλος
Μαίρη Φουρναράκη. Από το Δήμο παρευρέθη ο Αντιδήμαρχος Παν. Σκουζής, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία
Σίνα, Ελ. Σκουλάξενου και ο δημοτικός σύμβουλος
Ντίνος Καραγεώργος της μειοψηφίας.
Ο Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων του Δήμου Βουλιαγμένης, είναι δωρεά της αείμνηστης Γεωργίας Καρατζά
και ανήκει στο Δήμο. Ιδρύθηκε το 1986, με σκοπό την
παροχή ηθικής στήριξης, στέγης και σίτισης σε άτομα
τα οποία δεν είναι σε θέση να παραμείνουν στο σπίτι
τους, για οιονδήποτε λόγο.
Τη λειτουργία του όμως έχει αναλάβει το Υπουργείο
Κοινωνικής Πρόνοιας. Είναι σε θέση να προσφέρει
στους φιλοξενούμενούς τους συνθήκες διαβίωσης
υψηλού επιπέδου, συνεισφέροντας στη βελτίωση της
δύσκολης καθημερινότητάς τους. Εχει δυνατότητα φιλοξενίας 38, αυτοεξυπηρετούμενων, ενηλίκων.
Αποστολή του Ξενώνα είναι να βοηθήσει ανθρώπους,
οι οποίοι βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, να επανε-

Στο μπουφέ, δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλο: Ελ. Σκουλάξενου,
Μαρία Σίνα και η νομαρχιακή σύμβουλος Μαρία Φουρναρακη.

――――――
* Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (www.SNF.org) είναι διεθνής κοινωφελής οργανισμός, που πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής
πρόνοιας. Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος έχουν οικουμενικό χαρακτήρα, με έμφαση στην υποστήριξη δράσεων ελληνικού ενδιαφέροντος. Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και, συγχρόνως,
διαθέτουν τη δυναμική να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές τομές
στον χώρο τους.
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...Θυμήθηκα και αηδίασα ξανά!
Δεν θα είμαι υποψήφια με τον συνδυασμό του Ανδρέα Κάσδαγλη
Από την αρθρογράφο και συνεργάτιδα της εφημερίδας μας Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου, (νομικό και
πρ. Νομικό σύμβουλο & Δικηγόρο του Δήμου Βούλα) μας κοινοποιήθηκε επιστολή, την οποία αποστέλλει
προς την/τον εκδότη τοπικης εφημερίδας, με την παράκληση της δημοσίευσης.
Στην επιστολή γίνονται αναφορές σε μια χρονική περίοδο του Δήμου Βούλας, και ρίχνει φως σε κάποια προβλήματα της πόλης, που παραμένουν άλυτα ή χάθηκαν για το Δήμο, ίσως από κακούς χειρισμούς.
Προς εφημερίδα «Μιτος»
Αγαπητή Εκδότρια
Σας έχω ήδη στείλει απολογητική επιστολή με αίτηση συγγνώμης, διότι εκ παρεξηγήσεως εθεώρησα ότι η δημοσίευση
των ονομάτων των υποψηφίων έγινε καθαρά εκ του προχείρου. Επρεπε να φαντασθώ βεβαίως ότι πίσω της κρυβόταν ο
κ. Ανδρέας Κάσδαγλης, και έπρεπε λογικά να ψάξω αυτόν και
να ζητήσω εξηγήσεις, αφού ούτε είχαμε μιλήσει προηγουμένως ούτε είχα δεχθεί a priori, το οτιδήποτε!
Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που δεν θα είμαι τελικά
υποψήφια με τον συνδυασμό του! Σήμερα, πήρα το φύλλο
σας της 1ης Αυγούστου και διεπίστωσα ότι, χωρίς να το θέλετε, μου κάνετε διαφήμηση· (δεν έχει σημασία αρνητική ή
θετική). Σας ευχαριστώ λοιπόν, αλλά ειλικρινά δεν μου
χρειάζεται. Είμαι μεν Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και Νομικός, αλλά εδώ και κάποια χρόνια δεν ασκώ το επαγγέλμα,
από την άσκηση του οποίου παραιτήθηκα αηδιασμένη από το
δημοτικό κατεστημένο, το οποίο σε συνεργασία νομαρχίας
και κάποιου δημοτικού συμβούλου, θεώρησε καλό να διορίσει
στη μοναδική τότε θέση του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου
Βούλας, κάποιο άτομο, άπειρο, που επί τρία και πλέον χρόνια
ασκείτο δίπλα μου, στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου! Και που
ήλθε εκεί, επειδή ήταν γιός δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, πλέον του γεγονότος ότι ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες και δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να παραστεί σε κανένα δικαστήριο! Ο διορισμός έγινε με απλή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς νόμιμη προκήρυξη της θέσης και
την τήρηση της νόμιμης προδικασίας. Και που φυσικά θα
έπρεπε επιπλέον να τηρηθούν και οι διατάξεις του τότε Νόμου για την πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες (προκήρυξη και πρόσκληση και παρουσία κι άλλων ατόμων με συναφή προβλήματα), πράγμα που δεν έγινε ποτέ! Κι αυτή η καταφανέστατα παράνομη απόφαση έγινε δεκτή κι από την Νομαρχία, λόγω προσωπικών γνωριμιών και διαπλοκής του συ-

γκεκριμμένου δημοτικού συμβούλου. (Επί του προκειμένου
και για το αληθές των ισχυρισμών μου προκαλώ, να γνωστοποιηθεί ο τρόπος διορισμού του συγκεκριμμένου δικηγόρου) (Ονόματα στην διάθεσή σας!)
Δεν προκηρύχθηκε η θέση ως ώφειλε ο Δήμος να κάνει, δεν
ήλθαν άλλοι δικηγόροι, δεν ήλθαν άλλα άτομα με ειδικές
ανάγκες για να λάβουν μέρος και να αναμετρηθούν, ανάλογα
με τα προσόντα τους! Και φυσικά δεν μπόρεσα να συμμετάσχω ούτε κι εγώ, που επί εννέα συναπτά έτη, βρισκόμουν με
υλική και συνεχή παρουσία στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου,
ως προϊσταμένη. Και φυσικά έκανα καθημερινώς κι όλα τα δικαστήρια, όσα ήταν προγραμματισμένα να γίνουν, είτε στην
Αθήνα είτε στον Πειραιά, από τα απλά δικαστήρια μέχρι τον
Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας! Και βέβαια
πληρωνόμουν με τα ελάχιστα που προέβλεπε ο Νόμος! Το
έκανα με αγάπη και με την ελπίδα ότι λόγω της πείρας μου,
της αφοσίωσης και της τιμιότητάς μου, και φυσικά και λόγω
της εντοπιότητός μου, εάν θα προεκηρύσσετο η θέση του έμμισθου Δικηγόρου, θα μπορούσα να διαγωνισθώ ανοικτά και
γενναία με όλους όσους θα συμμετείχαν για την επιλογή του
πλέον κατάλληλου για την θέση!
Ομως τα πράγματα δεν έγιναν έτσι! Η επιλογή έγινε καθαρά
οικογενειακή υπόθεση ορισμένων, εκμεταλλευόμενοι την
όποια σωματική τους αναπηρία.
Και φυσικά προσέφυγα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά, (εδώ είναι το παράλογο), επειδή δεν είχα λάβει μέρος
στην επιλογή δεν μπορούσε το δικαστήριο να επιληφθεί, διότι δεν φαινόμουν πουθενά, ως συνυποψήφια! Και μάλλον πήγαινε στο να απορρίψει την αίτησή μου. Αυτός ήταν κι ο λόγος που δεν προχώρησα στη συζήτηση και αηδιασμένη, γενικώς μετά και από κάποιες άλλες συμπεριφορές, παραιτήθηκα
από το να ασκώ την Δικηγορία! Σε ποιό σύστημα και για ποιό
λόγο άλλωστε!
Ειλικρινά τα είχα ξεχάσει ενσυνείδητα. Γιατί είμαι από τους
ανθρώπους που κοιτώ μπροστά και σβήνω από την μνήμη μου

γεγονότα, που με πλήγωσαν! Και ανθρώπους!
Ομως η όλη αυτή κατάσταση με το θέμα της υποψηφιότητάς
μου, μ' έκανε να θυμηθώ ότι, ο κατά τα φαινόμενα φιλικός μ'
εμένα κος Κάσδαγλης, ήταν κι αυτός ένας από αυτούς που
ψήφισαν την παράνομη δημοτική απόφαση και δεν είχε το
θάρρος να πεί όχι, με δεδομένη την αδικία που διαδραματιζόταν τότε. Θυμήθηκα και αηδίασα ξανά!
Αυτός είναι ό άλλος λόγος που δεν θα συμμετάσχω σε κανένα σχήμα διάδοχο της παρούσας δημοτικής αρχής, είτε με
τον κ. Κάσδαγλη είτε με άλλον. Και άν θέλετε να μάθετε για
τα δικαστήρια που έχω κερδίσει τουλάχιστον στον α´βαθμό
δικαιοδοσίας, που χειρίσθηκα εγώ, επί δημαρχίας του ικανότατου Αγγελου Αποστολάτου ρωτήστε να μάθετε στην Νομική Υπηρεσία.
― Ρωτήστε για το ΟΤ. 153 Καλαμπόκα, ρωτήστε για το Γηροκομείο Διαμαντόπουλου,
ρωτήστε για το Αστυνομικό Τμήμα Βούλας,
ρωτήστε για το Ασκληπιείο,
ρωτήστε για την Μετοχική Εταιρεία,
ρωτήστε για τον ΣΑΑΚ,
ρωτήστε για τον Μ. Τσαγκαράκη (Rive),
ρωτήστε για το PALMIER!
Αν τώρα στο στον β´βαθμό, εφετεία κ.λπ., που έγινε χειρισμός τους από τον νέο δήμαρχο και τους δικηγόρους του
αφέθηκαν στη τύχη τους και χάθηκαν ρωτήστε αυτούς!
Ισως τότε σας διαφωτίσουν γιατί δεν κέρδισαν καμμία δίκη,
αφού τα εφετεία κρίνουν οριστικώς τις υποθέσεις!
Ολα αυτά τα χρόνια κράτησα σιωπή, γιατί δεν ήθελα να ερμηνευθεί από κανένα διαφορετικά ή όποια μου δημοσίευση ή
ανακοίνωση, ή αντίδραση. Ομως καιρός είναι πιά να γίνουν
γνωστά!
Δεν είχα πρόθεση να σας φάω τον χρόνο σας, ούτε τον χώρο της εφημερίδας σας. Ειλικρινά δεν έχω τίποτε προσωπικό
μαζί σας και δεν έχω πρόθεση αντιδικίας, ούτε είχα πρόθεση
να επανέλθω! Εγινε ένα λάθος, επανόρθωσα, τέλος!
Η χλεύη σας όμως και η ειρωνία, με ανάγκασε να το κάνω!
Κυρία Εκδότρια, κρατήστε τις απειλές για μαύρισμά μου στις
δημοτικές εκλογές για άλλους. Δεν έχω να κρύψω τίποτε και
δεν φοβάμαι κανέναν. Ούτε ψάχνω πελάτες για το γραφείο
μου. Δεν έχω γραφείο! Ούτε και με ενδιαφέρουν οι όποιες
δημόσιες σχέσεις. Δεν ψάχνω για τίποτε και για κανέναν! Και
σύζυγο έχω! Και φίλους και γνωστούς! Δεν χρειάζομαι καμμιά νέα φωτογραφία! Ξέρουν πολύ καλά ποιά είμαι! Εσείς
ίσως που δεν με ξέρατε, γιατί είστε πολύ καινούργια στην περιοχή (άκουσα μόλις δύο χρόνια) με μάθατε! Και βεβαίως, αν
θα το έκανα να κατεβώ υποψηφία, θα το έκανα μόνο και μόνο για να αγωνισθώ αληθινά όμως, για την πόλη που μένω!
Και αυτό ίσως είναι το μόνο μου ενδιαφέρον!
Σας ευχαριστώ!

οι αναγνώστες γράφουν
“Προς τις δημοτικές και άλλες αρχές του Κορωπίου”
Από αναγνώστη που μας ενεχείρισε τα στοιχεία του, θέλει όμως να κρατήσει
την ανωνυμία του, πήραμε την παρακάτω ενδιαφέρουσα επιστολή, που αφορά
την πόλη του Κορωπιού. Θίγει τα κακώς κείμενα, άλλα σωστά και άλλα μοιραία...
Μια πόλη που επέλεξε να ζήσει ο αναγνώστης, αλλά...

Κύριε Διευθυντά
Παρακολουθώ την εφημερίδα σας γιά τά
νέα της περιοχής πού μαζί με τή συζυγο
μου επιλέξαμε για τη διαμονή μας, αφήνοντας πίσω μας τήν Αθήνα. Μιά απόφαση
που αποδεικτηκε κάπως βιαστική γιατί δέν
είχαμε υπολογίσει παρατράγουδα της περιοχής σημαντικά καί ασήμαντα. Στοιχειώδεις παραλείψεις των Δημοτικών καί άλλων Αρχών αποδεικνύοντας ότι το 'ωχ
αδελφέ' στή χώρα μας ζεί και βασιλεύει

όταν με απλές διαδικασίες πολλά από αυτά μπορούν να εκλείψουν. Είχαμε πιστέψει ότι θά ζούσαμε σέ μιά αναπτυσσόμενη,
ήσυχη, οργανωμένη περιοχή, σαφώς όχι
στήν τελειότητα όχι όμως κάτω από αδικαιολόγητες όσο και ανεξήγητες καταστάσεις που θυμίζουν τριτοκοσμικό χώρο.
Αυτό μας οδήγησε να έχουμε πλέον τήν
πρόθεση να εγκαταλείψουμε την περιοχή
που μέ τόση χαρά είχαμε μόλις πέρυσι επι-

λέξει. Ελπιζω καί θα εκτιμήσω να φιλοξενήσετε τά σχόλια μου που απευθύνονται
πρός τις δημοτικές καί άλλες αρχές του
Κορωπίου μέ τήν ελπίδα ότι ενδεχομένως
κάτι θετικό μπορεί να προκύψει.
Η περιοχή που περιγράφεται σαν ΓΥΦΤΙΣΤΑΝ, μια περιβαλλοντολική εξαθλίωση
ντροπής και εξευτελισμού που θυμίζει θλιβερό προσφυγικό καταυλισμό μέ τα ζουμιά, ακαθαρσίες, λύματα καί άλλες δυσωδίες να καλύπτουνε συνεχώς το δρόμο λίγα μόλις χλμ απο το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας. Φιλους απο το αεροδρόμιο ντρεπόμαστε να τούς περάσουμε από
αυτη την εξαθλιωση, από ένα χώρο όπου
νύχτα είναι λίγο δύσκολο να περάσεις - λέ-

τε και βρισκόμαστε κάπου στο Αφγανιστάν
- ενώ πολλές βραδυές με τά μεγάφωνα
τους να ακούγονται μέχρι τη Βούλα χωρίς
να καίγεται το αυτί κανενός, όχι μόνο απο
τή μεταμεσονύχτια ηχορύπανση αλλά και
απο μπαλωθιές.. Τόση πια ασυδοσία, τόση
ανοχή, τόση αδιαφορία λέτε καί μιλάμε γιά
κράτος εν κράτει.
Δέν γνώριζα ότι το Κορωπί είναι αποικία
τού Πακιστάν καί χωρίς διάθεση γιά ρατσισμό δέν νομίζω να είναι ορθό ό κάθε αλλοδαπός (ή Έλληνας) νά κινείται επί της Ζαλόγγου με μοτοσακό χωρίς πινακίδες, φώτα πορείας, οπωσδήποτε χωρίς ασφάλεια,
χωρίς διπλωμα, χωρίς σιγαστήρα - εξάτμιση για να ακούγεται μέχρι το Μαρκόπουλο μέ άμεσο κίνδυνο γιά τα παιδιά μας.
Δέχομαι ότι ο νόμος δέν υπάρχει γιά τούς
γυφτους, να τώρα που δέν υπάρχει καί για
τούς αλλοδαπούς.
Συνέχεια στη σελ. 16

ΕΒΔΟΜΗ
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Τα 20 προβλήματα της Βούλας!
Γνωρίζω τα προβλήματα της Βούλας και για τη λύση τους θα
συμβάλλω και θα εργασθώ μαζί σας ώστε να ανταπεξέλθουμε
στις προσδοκίες των δημοτών. Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι να αλλάξει η πολιτική αλλά η διαχείριση των μεγάλων προβλημάτων. Θα προωθήσω τα πιο κάτω 20 θέματα που θα είναι δεσμεύσεις για το κοινό μας μέλλον.

του Αντώνη Αγιάμπαση
Οικονομικού Αναλυτή
Υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου του συνδυασμού “Δ.Α.Δ.Α. με όραμα”

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ανασυγκρότηση λειτουργίας του
δήμου και αλλαγή νοοτροπίας για την επίλυση χρονιζόντων
προβλημάτων.
ΥΓΕΙΑ. Περισσότερη έμφαση στην υγεία, στην κοινωνική
στήριξη πολιτών και στην αντιμετώπιση προβλημάτων νεολαίας.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ. Μία Βούλα
πιο καθαρή, πιο όμορφη από αυτή που είναι σήμερα. Ανακύκλωση με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης. Η καθαριότητα είναι δείγμα υγείας και πολιτισμού. Αναβάθμιση παραλίας, βουνού και του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Να χτίσουμε την ανάπτυξη της Βούλας σε νέες βάσεις με επίκεντρο την παιδεία
και την επιτυχημένη ανταγωνιστικότητα Η Βούλα είναι δυνατή όταν επενδύει στη παιδεία και βάζει τον πήχη ψηλά να
πετύχει στόχους. Το πρόβλημα της σχολικής στέγης είναι
ήδη υπαρκτό. Η Βούλα με 45.000 κατοίκους έχει μόνο 2 Γυμνάσια και Λύκεια!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Υπάρχει έλλειψη δημοτικών
χώρων για αθλητικές δραστηριότητες. Να γίνουν κολυμβητήριο και γήπεδα τένις στη Β΄ πλαζ. Ένα καλύτερο κτίριο
για την επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ-πονγκ) και περισσότερα γήπεδα τένις. Επί 25 χρόνια υπάρχει μόνο ένα γήπεδο τένις. Έτσι οι δημότες (παιδιά και ενήλικοι) αναγκάζονται να καταφεύγουν στους όμορους δήμους όπου υπάρχει
κολυμβητήριο και περισσότερα γήπεδα τένις (δημοτικά και
ιδιωτικά) από ό,τι στη Βούλα. Το κολυμβητήριο το γήπεδο
τένις και το parking αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια πεδίο
έντονης αντιπαράθεσης με στοιχεία παραπληροφόρησης.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Πρέπει κάποτε να δούμε μια νοικοκυρεμένη βιβλιοθήκη διότι η υπάρχουσα ευρίσκεται σε
αθλία κατάσταση. Να αποκτήσουμε επιτέλους μια βιβλιοθήκη ευρωπαϊκού τύπου και όχι όπως είναι μέχρι σήμερα δίπλα
στις τουαλέτες με πεταμένα βιβλία δεξιά και αριστερά, ενώ
τα εργαστήρια τέχνης, -που θα έπρεπε και αυτά να έχουν
τον δικό τους χώρο-, συστεγάζονται στο ίδιο τραπέζι της βιβλιοθήκης... φύρδην–μίγδην! Το βιβλίο είναι το πολυτιμότερο δώρο, είναι η τέχνη της σκέψης, είναι ζωή όπως και η
ζωή είναι ένα βιβλίο.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ. Καλύτερη οργάνωση και επέκταση δημοτικής συγκοινωνίας με Mini Bus για όλες τις συνοικίες.
Επέμβαση τροχαίας για την ηχορύπανση στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της γέφυρας εκεί όπου γίνονται «αγώνες ταχύτητας» από μηχανόβιους. Οι κάτοικοι και οι ασκούμενοι στο κλειστό γυμναστήριο κάτω από τη γέφυρα έχουν
διαμαρτυρηθεί προς κάθε κατεύθυνση, αλλά τα παράπονα
τους κάθε φορά πάνε στον κάλαθο αχρήστων.
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Κάποτε
πρέπει να γίνει μία γέφυρα στη παραλιακή λεωφόρο να ενώνει τη Βούλα με την παραλία. Αυτό το έργο φαίνεται όνειρο
θερινής νυκτός! Και όμως θα ανακουφίσει τους κατοίκους

αφού θα σταματήσουν και τα ατυχήματα στη λεωφόρο. Ένα
υπόγειο δημοτικό parking σε κεντρικό σημείο της Βούλας θα
βοηθήσει την αποσυμφόρηση της κεντρικής πλατείας της
Βούλας. Οι δρόμοι τα πεζοδρόμια ο φωτισμός το οικιστικό
περιβάλλον, χρειάζονται επισκευές και φροντίδα όπως και
οι αρχαιολογικοί χώροι θέλουν προστασία. Ακόμη να γίνουν, διάδρομοι για περίπατο και ποδηλατοδρόμιο. Όχι στις
αυθαίρετες κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Στη κεντρική πλατεία Βούλας (Ιμια) η στάθμευση να είναι δωρεάν για 1 ώρα
και με ειδικό χώρο για μηχανές και ποδήλατα και οχι μόνο
για 20΄ λεπτά όπως είναι σήμερα.
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Β΄ Πλαζ Αλιπέδου) και CAMPING
Βούλας. H B΄πλαζ και το camping για πολλά χρόνια ευρίσκονται σε κατάσταση εξαθλίωσης. Να δοθεί ένα τέλος στη
σκανδαλώδη συμφωνία με την παράταση μίσθωσης στις
“Απολλώνιες ακτές’’ και το πρόβλημα παραχώρησης διαχείρισης του Camping στο δήμο από την εκμισθώτρια εταιρεία
ΕΤΑ ΑΕ (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα). Να γίνει επέκταση
διαδρόμων για περίπατο κατά μήκος της παραλίας. Ο αιγιαλός και η παραλία είναι δημόσιο αγαθό. Ένα δώρο της φύσης που ανήκει σε όλους μας. Θέλουμε σωστή διαχείριση
των ακτών και πάταξη της κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης
από μεγάλα και μικρά συμφέροντα.

ΚΑΠΗ. Χρειάζεται ένας σύγχρονος χώρος (και όχι μόνο το
καφενείο) για διάφορες εκδηλώσεις της αδικημένης 3ης
ηλικίας! Το «καφενείο» είναι το σημείο αναφοράς της τρίτης
ηλικίας όπου συχνάζει και είναι ο θαμώνας ως προέκταση
του σπιτιού. Είναι το κύτταρο της κοινωνίας που συναντάς
στο δημόσιο αυτό χώρο της πνευματικής ζύμωσης με
ανταλλαγή πληροφοριών. Εκεί σκέπτονται αυτοί που έφθασαν στην Ιθάκη και είναι γεμάτοι εμπειρίες και μόνο ο Πλάτων λείπει. Ο Καβάφης έχει αρκετά ποιήματα που εξελίσσονται σε καφενεία.
ΝΕΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ. Τεχνική βελτίωση σχολείων. Βρεφονηπιακός σταθμός με σωστή λειτουργία για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Παιδικές χαρές με κατάλληλα μέτρα προστασίας. Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό της εγκαταλελειμμένης μοναδικής παραλίας για ΑΜΕΑ (πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας).
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ. Μελέτη και αναθεώρηση για ένα πλήρες
ΓΠΣ (Γενικό πολεοδομικό σχέδιο). Αξιοποίηση ελεύθερων
χώρων, Διεύρυνση, Ανάλυση, Γενική πολεοδομική οργάνωση, Θεσμικό πλαίσιο δόμησης, Πληθυσμιακή εκτίμηση και
πολεοδομικός ιστός που συνθέτουν τη φυσιογνωμία της
Βούλας. Επίσης η δασική έκταση των 124 στρεμμάτων στο
πανόραμα να παραμείνει δασικός πνεύμονας.
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Να γίνει αναβάθμιση στο τομέα πυρασφάλειας με σχέδια δράσης. Ο εξοπλισμός είναι ανεπαρκής. Ένα κτίριο ως πυροσβεστικός σταθμός να στεγάσει το
πυροσβεστικό σώμα.
ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ. Έλεος! Να γίνει έστω και λίγη
αναβάθμιση του κυλικείου από τον Σεβασμιώτατο της εκκλησίας. Εδώ θα πρέπει να δούμε σοβαρά τον κίνδυνο που
διατρέχουμε πηγαίνοντας κάθε φορά προς το κοιμητήριο,
όταν η δεξιά πλευρά του δρόμου δεν έχει προστατευτικό κιγκλίδωμα και είμεθα εκτεθειμένοι να βρεθούμε στο κρημνό!
Και το παρελθόν μας θυμίζει... τέτοια ατυχήματα.
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ. Να γίνονται βραδινές περιπολίες στη πόλη ώστε να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής στη γειτονιά. Στη
περιοχή Βούλας υπάρχει μηδαμινή αστυνόμευση. Να βλέπουμε πιο συχνά περιπολικό στο πανόραμα. Το πρόγραμμα
αστυνόμευσης και προστασίας της Βούλας σε βάθος χρόνου αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για επιμέρους θέματα και η
εφαρμογή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. Εξασφάλιση και αξιοποίηση
της δημοτικής περιουσίας και πόρων χρηματοδότησης. Ειδικό επιστημονικό επιτελείο οικονομολόγων, να ερευνήσει σε
βάθος τη συμμετοχή και ένταξη του δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ. Να γίνουν
κινηματογράφος και θέατρο, χειμώνα-καλοκαίρι. Είναι θέμα
πολιτισμού και ψυχαγωγίας.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ, ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ, ΣΚΑΚΙ, ΧΟΡΩΔΙΑ. (κα)
Αναβάθμιση όλων των ειδών μαθημάτων (Χορού, Κομπιούτερ, Σκάκι, Χορωδία, Εργαστήρια τέχνης) και να είναι δωρεάν για δημότες Βούλας.
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ. Βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του νοσοκομείου και νέα σύγχρονα κτίρια με αύξηση των κλινών σε 800. Νοικοκύρεμα του υπαίθριου χώρου, και διασφάλιση δημοσίου χαρακτήρα. (δημόσιο νοσοκομείο).
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ. Να παραχωρηθεί η έκταση στο δήμο με
υπουργική απόφαση του υπουργείου οικονομικών, που καθυστερεί εδώ και 12 χρόνια! Ίδρυση, διαχείριση και λειτουργία του ΄΄Διαμαντοπούλειου Γηροκομείου΄΄ για πρόνοια και
περίθαλψη, σύμφωνα με τη διαθήκη του ευεργέτη Διαμαντόπουλου.

Τέλος, Θέλουμε να γίνουν έργα στο δήμο Βούλας χωρίς θολές υποσχέσεις, νομενκλατούρες, φανφάρες και φιγούρες.
Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Χρειαζόμαστε περισσότερη
ανθρωπιά, ένα χαμόγελο και αγάπη να ενώνει όλους τους
ενεργούς και χρήσιμους πολίτες με όραμα και νέα στρατηγική, ώστε τα πιο πάνω χρόνια προβλήματα να μπουν στη
τελική ευθεία. Για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα χρειάζεται νέος προσανατολισμός ώστε να ξαναβρούμε το χαμένο νήμα της σύγκλισης για την πρόοδο. Θα ήταν τεράστιο
λάθος εάν τα σημερινά προβλήματα τα αφήναμε να ανακόψουν την πρόοδο της Βούλας.

«Και έτσι αγαπητοί μου συμπολίτες, μην αναρωτιέστε τι
μπορεί.... η Βούλα να κάνει για σας, αλλά τι μπορείτε....
εσείς να κάνετε για τη Βούλα». JFK
Μπορεί κανείς να ξεγελάει έναν άνθρωπο συνέχεια, ή
όλους τους ανθρώπους τουλάχιστο μία φορά, αλλά ΠΟΤΕ
δεν μπορεί να ξεγελάσει ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους ΠΑΝΤΟΤΕ! (Άβραάμ Λίνκολν - Πρόεδρος ΗΠΑ)

ΕΒΔΟΜΗ
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οι αναγνώστες γράφουν
Συνέχεια από τη σελ. 14

Εγκαταλελειμένα αυτοκίνητα μέ ή χωρίς πινακίδες
σχεδόν σέ καθε δρόμο. Λίγα μόλις μέτρα απο τό γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας (Κονίτσης 5 καί 11)
αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες, όπως καί σέ άλλες περιοχές του Κορωπίου.
Μπροστά στα μάτια τους είναι καί δεν τα βλέπουνε;;
ενω στόν ίδιο χώρο η ψησταριά τοποθετεί εμπόδια
στό δρόμο λέτε και ο δρόμος τους ανήκει. Αυτό στήν
είσοδο της Δημοτικής
Αστυνομίας όπως καί η κατάληψη πεζοδρομίων στήν
ίδια πλατεία από τις ψησταριές μέ τά τραπέζια τους
(εχουνε μήπως αυτό το δικαίωμα;;) ενώ το βράδυ ο
δρόμος μετατρέπεται σέ
εστιατόριο μέ τραπεζάκια!!!! (απίστευτο καί όμως
γεγονός).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
Η Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει ότι:

Στις 25-8-2010 αναρτήθηκαν
στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου Σπάτων ο πίνακας και το
διάγραμμα των δικαιούχων σύμφωνα με την αριθ. 1770/2002
Απόφασης Υπουργού Γεωργίας,
για το διαθέσιμο τεμάχιο με
αριθμό 3166 (αγρόκτημα Βουρβά).
Τα στοιχεία αυτά θα παραμείνουν αναρτημένα επί δίμηνο,
ήτοι την 25-10-2010.
Στο χρονικό αυτό διάστημα
μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις για τυχόν λανθασμένες εγγραφές.
Πληροφορίες δίνονται από την
Διεύθυνση Γεωργίας της ΝΑΑΑ,
17ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος,
Τ.Κ. 153 44 Παλλήνη, τηλ. 213
2005361.

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ

Λίγα μέτρα πιο πανω, καταστηματάρχης
τοποθετει
εμπόδια στό δρόμο μήπως
σταθμεύσει καποιος άλλος.
Δικός του ο δρόμος όπως
καί της ψησταριάς !! Ολα
αυτά μπροστά στά μάτια
της Δημ. Αστυνομιας.
Η οδός Ζαλογγου - όπου
καί η κατοικία μας χωρίς να
έχουνε δοθεί αριθμοί - ξεκινά απο τη βόρεια πλευρά
σάν ..οδός Χριστοδούλου,
(με ένα θαυμάσιο νεκροταφείο αυτοκινήτων (χόρτα,
νεκροταφεία,
γκαράζ,
σκουπίδια απ όλα έχει ο

μπαξές), μετά γίνεται Ζαλόγγου, και μετά πάλι αλλαζει όνομα καί γινεται
..Γεωργά !! Τρία ονόματα σε
ενα δρόμο!! Παγκόσμια
πρωτοτυπία.
Στή δυτική πλευρά (η θέα
ντροπής απο το σπίτι μας)
θα δείτε ακόμα ένα νεκροταφείο αυτοκινήτων γεμάτο αρουραίους, φίδια και
ποντίκια, κέντρο εκδηλώσεων γιά μεταμεσονύχτιες
ηχορυπάνσεις πρόσθετο
στά μεγάφωνα του Γυφτιστάν, θλιβερές προχειροκατασκευές -παράγκες από

σκόρπιες λαμαρίνες ασυνάρτητα
τοποθετημένες
οσο και επικίνδυνες όταν
έχει δυνατό αέρα, βιοτεχνία γιά βάρκες με χρήση
χημικών τα οποία εμείς
αναπνέουμε αλλά και απορροφούνται απο τα λαχανικά
στήν περιοχή.
... ότι θέλει ο καθένας κανει
απο εξαθλιωμένες παράγκες της ντροπής μεχρι
βιοτεχνίες, απο θορυβώδεις εκδηλώσεις μέχρι νεκροταφείο αυτοκινήτων,
απο μπάζα μέχρι ξερα χόρτα.. Ολα αυτά σέ μιά περιο-

χή που εμείς οι αξιολύπητοι
επιλέξαμε για να ζήσουμε
χωρίς να γνωριζουμε αυτή
τη θλιβερή πραγματικότητα.
Aπίστευτη σπατάλη ηλεκτρισμου για φωτισμό χωραφιών στό δρόμο προς τό
θέατρο του κ. Γεωργίτση
λέτε καί βρισκόμαστε σέ
κεντρική λεωφόρο των
Αθηνών. Αυτό τό φωτισμό
τον πληρώνουμε όλοι εμείς
για να φωτίσουμε τα χωράφια στις ερημιές.
Θέλω να πιστευω ότι ίσως
είναι καιρός τοσο η Δημοτική Αρχή όσο καί ο Τύπος

της περιοχής να καθορίσουν σημείο / τρόπο καταγγελιών για να μπορεί ο φορολογούμενος δημότης να
αναφέρει κάθε τι γιά να
εκλειψει επιτέλους αυτο τό
φαινόμενο σε κατοικημένες
περιοχες.
Τά σχόλια αυτά είναι καλοπροαίρετα καί δέν έχουνε
προθεση
αντιπαλότητος
αλλά επιτέλους δέν μπορεί
ο καθένας νά κάνει ό,τι θέλει, ό,τι του γουστάρει ενώ
η θλιβερή κατάσταση μέ
παραγκοκτίσματα δέν είναι
ό,τι καλύτερο γιά μιά πόλη.

ΕΒΔΟΜΗ

Αγαπητοί συμπολίτες, η Πατρίδα μας η Ελλάδα ευρίσκεται υπό κατοχή. Με αύξουσα
επικινδυνότητα η κατοχή είναι οικονομική,
πολιτική, εθνική και πνευματική.
Οικονομική κατοχή από τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις ντόπιες συντεχνίες, τον διεφθαρμένο συνδικαλισμό, τις
ΔΕΚΟ και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα.
Πολιτική κατοχή από το κατ’ επίφαση δημοκρατικό σύστημα που στην πράξη υποθάλπει μία ανεξέλεγκτη κομματική δικτατορία με στρατιώτες της γραβάτας και του
λευκού πουκάμισου, υποστηριζόμενη από
τα επιστημονικώς καθοδηγούμενα μέσα
μαζικής επιρροής ΜΜΕ.
Εθνική κατοχή από νεοταξικούς εθνομηδενιστές, υπηρέτες της παγκοσμιοποίησης, που οδηγούν το έθνος - κράτος σε
αλλοτρίωση και σε συρρίκνωση.
Πνευματική κατοχή από αμοραλιστές, διαφθορείς της πνευματικής και ψυχικής υγείας των πολιτών, υποβαθμιστές της παιδείας, εκμαυλιστές της νεολαίας και αρνητές
κάθε φιλόπονης έννοιας αρετής.
Τα αίτια που μας οδήγησαν έως εδώ είναι
πολλά και κατά περίπτωση αν και έχουν
αναλυθεί σε λεπτομέρεια εντούτοις συγκαλύπτονται από σύγχυση που δημιουργούν ο καταιγισμός με άσχετες πληροφορίες, οι ποικίλες υστερόβουλες αναλύσεις
και τα αντικρουόμενα συμπεράσματα εξεταστικών δήθεν επιτροπών που η κάθε μία
παρουσιάζει διαφορετική άποψη για το ίδιο
θέμα.
Τα γεγονότα ξεκίνησαν με τη μεταπολίτευση όταν πολλά αιτήματα για βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης, ελευθερίας, μόρφωσης και υπαρξιακής ολοκλήρωσης έγιναν
αντικείμενο εκμετάλλευσης, διαστρέβλωσης των εννοιών και μετατροπής τους σε
μηχανισμούς υποτέλειας και εξάρτησης.
Στην οικονομία τα αιτήματα βελτίωσης του
επιπέδου ζωής δεν ικανοποιήθηκαν από
την οικονομική ανάπτυξη σαν αποτέλεσμα
βελτίωσης της παραγωγικότητας αλλά καλύφθηκαν από δανεισμό που σπαταλήθηκε
στην ικανοποίηση ξενόφερτων καταναλωτικών συνηθειών και τρόπων διαβίωσης
που προέβαλε το διεθνές εμπόριο και η πολιτιστική προπαγάνδα.
Συγχρόνως ξεκίνησε ένα σύστημα επιδοτήσεων χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο για
την επένδυση τους σε παραγωγικά συστήματα. Τα κομματικά ρουσφέτια αύξησαν
υπέρμετρα τις προσλήψεις στον στενό και
ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ επινοήθηκαν
και επιβλήθηκαν δημοσιονομικές ανάγκες
που επιβαρυμένες από το τη διαπλοκή και
την κατάχρηση, αύξησαν τις δαπάνες σε
βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν που δικαιολογούσε η παραγωγικότητα της χώρας και
τα εξ αυτής έσοδα του κράτους. Τουναντίον, η πραγματική οικονομία συρρικνώθηκε, ενώ πολλές παραγωγικές βιομηχανικές
μονάδες κοινωνικοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να καταστούν ζημιογόνες υπό το βάρος της κομματικής τους διαχείρισης και τη
λοιμική των συνδικαλιστικών αρπακτικών,
που υποστήριζαν τις κομματικές ή και
υστερόβουλες επιλογές σε βάρος των
ίδιων των επιχειρήσεων.
Σε όλα αυτά να προσθέσουμε τις διάφορες
συντεχνιακές ομάδες που συντηρήθηκαν
με ευνοϊκές για αυτές συνθήκες αδειοδότησης, λειτουργίας και φορολογικών ελα-
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Ανοικτή Επιστολή
προς τον Ελληνισμό
21 Καθηγητές Πανεπιστημίου, ιδιώτες και επιχειρηματίες,
καταθέτουν την αγωνία τους και κάνουν προσκλητήριο
αφύπνισης και εγρήγορσης
φρύνσεων εις βάρος των μισθωτών και συνταξιούχων.
Όλα αυτά έγιναν δυνατά με πολιτικές αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις που διέλυσαν το κράτος και ενίσχυσαν τον κομματικό μηχανισμό. Εξαλείφθηκε κάθε έννοια
αξιοκρατίας, ενώ η εξάρτηση, το ρουσφέτι
και η συνδιαλλαγή έγιναν ο τρόπος επιβίωσης και κοινωνικής καταξίωσης.
Η αρχοντιά του ελεύθερου παραγωγικού
πολίτη που δημιουργεί επ’ ωφελεία του
κοινωνικού συνόλου και καταξιώνεται μέσα
από αυτό αντικαταστάθηκε από τη μιζέρια
του διαπλεκόμενου, που όντας ανάξιος να
παράγει, επιβιώνει εκμυζώντας από το δημόσιο τομέα και το κοινωνικό σύνολο. Ο
αυθεντικός ζήλος για δημιουργία μετατράπηκε σε δουλικά αιτήματα δικαιωμάτων,
πολλές φορές για πράγματα που δεν ανταποκρίνονται σε αντίστοιχα προσόντα.
Δυστυχώς το υπάρχον πολιτικό σύστημα
με τις επιπρόσθετες απαξιωτικές ρυθμίσεις του Συντάγματος, που επέβαλε ο κομματικός μηχανισμός επέτρεπε στην εκάστοτε εξουσία να επηρεάζει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ακόμη και αυτόν του
Προέδρου της Δημοκρατίας, μετατρέποντας το πολίτευμα από προεδρευομένη σε
πρωθυπουργική δημοκρατία.
Η κομματική αντιπαράθεση δεν επέτρεψε
τη λήψη μέτρων για τη μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής
ασφάλισης και υγείας, της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα και της εξασφάλισης ενός λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου. Έπρεπε να έλθουν οι δανειστές μας
για να μας τα επιβάλλουν και μόνο τότε αρχίσαμε να τα διαφημίζουμε σαν αναγκαία.
Τι ντροπή!
Για κάθε υπόθεση υπάρχουν αντικρουόμενοι νόμοι και νομοθετικές διατάξεις που
έχουν μετατρέψει το νόμο σε ιστό αράχνης, που συγκρατεί μεν τα μικρά έντομα
αλλά διαπερνάται από τα μεγάλα, με αποτέλεσμα την διατάραξη του κοινού περί δικαιοσύνης αισθήματος.
Λόγω της τραυματικής εμπειρίας της χούντας ήταν εύκολο να υποβαθμισθεί η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και να γίνει
έρμαιο στις εκάστοτε επιλογές της κομματικής εξουσίας. Το φιάσκο στα Ίμια, το
Μακεδονικό, οι απαιτήσεις των Τούρκων
στο Αιγαίο, το Κυπριακό, τα τεκταινόμενα
στη Θράκη αλλά και το μεταναστευτικό
δείχνουν ότι ο ρόλος του Στρατού στις
εθνικές υποθέσεις και την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων πέραν των καθαρά επιχειρησιακών έχει έλθει σε δεύτερη μοίρα. Το

θυσιαστικό παράδειγμα των Ελλήνων αξιωματικών αλλοιώθηκε στα μάτια του έθνους
από τον πλουτισμό των πολιτικών που τους
έχουν υποσκελίσει. Η έννοια της πατρίδας
ως νοηματική προϋπόθεση υπαρξιακής
ολοκλήρωσης έχει μετατραπεί σε έννοια
συνόλου ανθρώπων με κοινά συμφέροντα
που μπορεί κανείς να την επιλέγει κατά το
δοκούν. Η ηγεσία μας , πιστή στο νεοφιλελεύθερο δόγμα του εθνομηδενισμού, της
αυτοκατάργησής της και της δημιουργίας
μιας παγκόσμιας κυβέρνησης, οδηγεί το
έθνος - κράτος προς εξαφάνιση.
Η χειρότερη όμως μορφή κατοχής, που
απειλεί την υπαρξιακή μας συνείδηση, θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά μας και αμφισβητεί τη διατήρηση των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων του έθνους
και της φυλής μας, είναι η πολιτιστική κατοχή. Επιβάλλεται με την κατάργηση του
γλωσσικού μας πλούτου, την παραποίηση
της ιστορίας, την αλλοίωση της κοσμοθεωρίας και της θρησκευτικής μας παράδοσης
με την ανεξέλεγκτη εισροή λαθρομεταναστών και την προπαγάνδα αλλά κυρίως με
την απαξίωση των αρετών. Αυτά δηλαδή
που μέχρι τώρα συνέβαλαν και συμβάλουν
στην διατήρηση της εθνικής μας συνείδησης για δύο χιλιάδες χρόνια υπό τον ζυγό
πρώτα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που
την μετατρέψαμε σε Ελληνική και μετά της
Οθωμανικής, από την οποία απελευθερωθήκαμε με την Εθνική Επανάσταση του
1821.
Σήμερα οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα
τους και η υποκρισία, η υστεροβουλία, το
ψέμα, η αυθάδεια και η αδιαντροπιά χαρακτηρίζουν όχι μόνο τις σχέσεις των πολιτών αλλά δυστυχώς και το δημόσιο λόγο
των ‘αρχόντων’ που θυσιάζεται στο βωμό
της αρχομανίας και συγκαλύπτεται από τα
επιστημονικά οργανωμένα μέσα μαζικής
επιρροής. Η πασιφανής υποβάθμιση της
παιδείας και ο εκμαυλισμός των νέων σε
αυτό αποσκοπεί, στον αποπροσανατολισμό τους και τη μείωση των αντιστάσεων
του έθνους μπροστά στον μεθοδευόμενο
μηδενισμό του. Το είναι μας έχει αντικατασταθεί από το έχει μας και η έννοια της
ελευθερίας έχει χάσει το συστατικό της
υποχρέωσης και αναγνωρίζει μόνο δικαιώματα.
Η υφιστάμενη αλλοίωση στην κρίση των
πολιτών και της νεολαίας φαίνεται στα ευτελή αιτήματα τους που κλείνουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια για μακρές περιόδους ακόμη και στην ανακόλουθη ένταση

των κινητοποιήσεων τους. Για ένα ατυχές
και θλιβερό γεγονός, το οποίο προφανώς
δεν ήταν προκατασκευασμένο από τον
κρατικό μηχανισμό κάηκε η μισή Αθήνα το
Δεκέμβριο του 2008, ενώ η εν ψυχρώ δολοφονία ενός δημοσιογράφου και μάλιστα
της ερευνητικής δημοσιογραφίας πέρασε
στα ψιλά γράμματα.
Συμπατριώτες, το πράγμα έχει ωριμάσει
από καιρό και οι συνέπειες του είναι ήδη
ορατές. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ και τώρα
με ελεγχόμενο τρόπο πριν η ροή των εξελίξεων μας φέρει σε νέες ανεξέλεγκτες
εθνικές περιπέτειες μπροστά στις οποίες
η υφιστάμενη δυσκολία των οικονομικών
μέτρων φαίνεται ασήμαντη. Το μέγα πρόβλημα είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα
που αναπαράγει τους ίδιους ανθρώπους
και την ίδια νοοτροπία της εξουσιαστικής
συναλλαγής.
Τα αιτήματα στις κινητοποιήσεις δεν πρέπει να είναι μόνο κατά των εν μέρει αναγκαίων, εδώ που φτάσαμε, και κοινωνικά
άδικων οικονομικών μέτρων, αλλά κατά
του σχεδιαζόμενου εθνομηδενισμού. Μας
οδηγούν χρεοκοπημένους σε ένα σχεδιαζόμενο τραπέζι διαπραγματεύσεων, όπου
θα παιχθούν πολλά και σημαντικά εθνικά
θέματα.
Η πρόταση μας είναι η κατάργηση της υφιστάμενης κομματικής δικτατορίας. Να γίνει ανασχεδιασμός του πολιτικού συστήματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αμεσότερη δημοκρατία και να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί που να μην εξαρτώνται
από την εκάστοτε εξουσία αλλά να εκλέγονται κατευθείαν από το λαό. Σαν παράδειγμα θα μπορούσε κανείς να αναφέρει
• Την άμεση μείωση του αριθμού των Βουλευτών,
• Την ανάδειξη τους στις εκλογικές, κατά
περιφέρεια, λίστες όχι από τους αρχηγούς των κομμάτων αλλά από θεσμοθετημένα όργανα αξιολόγησης τους
• Τη δημιουργία Γερουσίας και Προεδρίας
της Δημοκρατίας που να εκλέγονται
από τον λαό με αυξημένες αρμοδιότητες κυρίως σε εθνικά θέματα και στον
έλεγχο του στρατού.
• Τη δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών
υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που
να αποδίδει ευθύνες για την κακοδιαχείριση των εθνικών και δημοσίων θεμάτων.
• Την σύσταση Συνταγματικής Εθνοσυνέλευσης που να καθορίσει το νέο σύνταγμα.
Πιστεύουμε ότι στο έθνος μας υπάρχουν
άνθρωποι με τις απαραίτητες γνώσεις, την
εμπειρία, τις δημιουργικές ικανότητες και
κυρίως το απαραίτητο ήθος και τον ανάλογο οραματισμό, ακόμη και μέσα στα σημερινά κόμματα, για να θεσμοθετήσουν ένα
νέο καταστατικό χάρτη.
Αυτούς καλούμε να βοηθήσουν στην αναγέννηση του έθνους και τη σωτηρία του όχι
τόσο από την οικονομική κατοχή αλλά από
την μεθοδευμένα επερχόμενη αλλοίωση
και συρρίκνωση του.
Υπογράφουν
21 καθηγητές Πανεπιστημίου
και 18 ιδιώτες & επιχειρηματίες

ΕΒΔΟΜΗ
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1ο ΕΠΑγγελματικό Λύκειο Κορωπίου
Είσαι απόφοιτος της Α´ Λυκείου
Γίνε Ηχολήπτης, Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας, Εγκαταστάτης Δορ/κών Κεραιών,Τεχνικός Ηλ/νικών Υπολογιστών, Τεχνικός Αερίων Καυσίμων

Γράψου αυτό το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ στη Β´ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
(Η δημόσια Παιδεία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ) Παρέχεται Αναβολή από το Στρατό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Παλαιά Φώκαια: 26-07-2010
Αριθμ. Πρωτ.: 2508

στο 1ο ΕΠΑγγελματικό Λύκειο Κορωπίου
Πληροφορίες στο 210-6624266

ανωτέρω Παραρτήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/ 1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τα άρθρα 168 και 170 του ν.3584/2007, την παρ.3 του άρθρου 2 της υπ.αριθμ.33/2006 Π.Υ.Σ όπως και την παρ.5
του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών των
Ο.Τ.Α) όπως ισχύουν.
3. Την υπ’ αριθ.74/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιάς Φώκαιας περί πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σχέση σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών των υπηρεσιών της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.
4. Την υπ’ αριθ. 08/ΔΤΑ/10884/9-07-2010 Εγκριτική διαταγή της Περιφέρειας Αττικής Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και
Δ/σης Αν. Αττικής Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1875/ 03-09-2009).
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας που εδρεύει στην Παλαιά Φώκαια
Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
Υπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα
Διάρκεια
Αριθμός
θέσης
υπηρεσίας
σύμβασης ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
103
Κοινότητα Παλαιάς
Παλαιά Φώκαια
ΥΕ Εργατών
Φώκαιας
Καθαριότητας
8 μήνες
3
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
104
Κοινότητα Παλαιάς
Παλαιά Φώκαια
ΥΕ Εργατών
Φώκαιας
Ύδρευσης
8 μήνες
1
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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Κοινότητα Παλαιάς
Παλαιά Φώκαια
ΥΕ Υδρονομέων –
8 μήνες
1
Φώκαιας
Καταμετρητή
Υδρονομέων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:
(1) Προηγούνται οι δημότες της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (Α’ βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας ( Γ΄ βαθμός εντοπιότητας).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες, ανά κωδικό θέσης, με βάση το βαθμό εντοπιότητας.
Σχετικά βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας που εδρεύει στην Παλαιά Φώκαια Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
103,104
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 5 του Ν. 2527/97.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
105
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου
ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
1) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τις ειδικότητες: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (κωδ. θέσης 103), ΥΕ Εργατών
Ύδρευσης (κωδ. θέσης 104), ΥΕ Υδρονομέων –Καταμετρητή Υδρονομέων (κωδ. θέσης 105), της κατηγορίας
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την απόδειξή της δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» (βλ. αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» και ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας).
2) Για την ειδικότητα ΥΕ Υδρονομέων –Καταμετρητή Υδρονομέων (κωδ. θέσης 105) η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για
την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες
τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με
το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:
sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας. Λεωφ. Σουνίου & Αγ. Γεωργίου Τ.Κ: 19013 –
Παλαιά Φώκαια απευθύνοντας την στο Τμήμα Διοικητικού/Πρωτοκόλλου υπόψιν κ. Μάρκου Πίρκολου (τηλ. επικοινωνίας: 2291038809).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης), θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα
υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε
στο e-mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για
να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα ευρώ (40 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως
μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι
απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το
ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21-7-2010», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής· iii) τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα ¬ Έντυπα αιτήσεων ¬ Διαγωνισμών φορέων ¬ Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ
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«Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»
Εγκύκλιος για την εγγραφή και σχολική παρακολούθηση των παιδιών Ρομά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Το Υπουργείο Παιδείας με την υπ’ αριθμ. Φ.3/960/102679/Γ1 Εγκύκλιο με θέμα «Εγγραφή και σχολική παρακολούθηση των παιδιών Ρομά 2010-2011», υπογραμμίζει την υποχρέωση εγγραφής των μαθητών Ρομά στο νηπιαγωγείο και
το δημοτικό σχολείο ακόμα και αν δε διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σχολείο ιδιωτικό Νοτίων Προαστίων ζητεί δασκάλους και δασκάλες. Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 74130, Τ.Κ. 16602
ΑΛΙΑΝΘΟΣ.

Η προσχολική εκπαίδευση έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομαλή εκπαιδευτική ένταξη των μαθητών της συγκεκριμένης
πληθυσμιακής ομάδας. Οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων έχουν υποχρέωση να αναζητούν
τα παιδιά Ρομά που μένουν στην περιοχή τους και να φροντίζουν για την εγγραφή, φοίτηση και απρόσκοπτη παρακολούθησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Στην Εγκύκλιο γίνεται επίσης αναφορά στην έναρξη από το σχολικό έτος 2010-11 των Προγραμμάτων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» και στην απαραίτητη συνεργασία του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας με τους φορείς υλοποίησης των Προγραμμάτων προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικές οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του
Υπουργείου προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της φοίτησης των παιδιών Ρομά.
Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πάγια βούληση και επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας για ένταξη των παιδιών
Ρομά στις κανονικές τάξεις και αποτροπή του οποιουδήποτε διαχωρισμού ή περιθωριοποίησής τους, πολιτική που -μεταξύ άλλων- επιβάλλεται από το ελληνικό Σύνταγμα και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.

Σχολείο Ιδιωτικό Νοτίων Προαστίων ζητεί καθηγητές ειδικότητας ΠΕ 18 τεχνολογίας.
Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 74130,

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
FIAT

Barqueta

μοντέλο του 1996, 1800
κυβικά, σε πολύ καλή
κατάσταση. 4.800€.
Τηλ. : 6932466608

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
MERSENTES
E200/2000
σε εξαιρετική κατάσταση (αισθητήρες
παντού, θερμικά καθίσματα, αυτόματος πιλότος, κοτσαδόρος
κλπ.
Χιλιόμετρα
200.000. Πληρωμένα
τέλη κυκλοφορίας,
περασμένο ΚΤΕΟ. Τιμή 9000 (συζητήσιμη).
Πληροφορίες
6979 232125 &
2311 247353

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ
HONDA
SHADOW
1100c.c. μοντέλο του
1996, πλήρως εξοπλισμένη, τιμή 4.800€.
Τηλ.: 6932466608
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Σεπόλια
οροφοδιαμέρισμα κατασκευής 2010 2ου
ορόφ. 80τ.μ. με 2 υπνοδωμάτια, λουτρό, wc,
σαλο/τραπεζαρία και
κουζίνα, αποθήκη. Πλησίον του Metro Σεπολίων.
Τηλ.
210
8955196, 6942409051.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου)
κιν. 6977373618

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9 6 5 6.484, κ ιν. 6973975069

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας) , Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν ΤΕΒΟΥ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com
Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

X E I P OY P Γ O Σ O Φ Θ A Λ M I AT P O Σ

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

Κωνσταντίνος Κυριακός

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΣΑΒΒΑΤΟ 28, ΤΡΙΤΗ 31/8 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/9
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΑΜΟΙ
Ο ΑΕΑΝΤ ΜΟΧΑΜΕΝΤ του ΧΑΛΑΦ και της ΜΑΛΙΧΑ
το γένος ΝΑΜΙΚ, που γεννήθηκε στο ΙΡΑΚ (Αλ-Ταμιμ)
και κατοικεί στη ΒΑΡΚΙΖΑ και η ΜΠΟΡΙΑΝΑ ΤΟΝΤΟΡΟΒΑ του ΛΙΟΥΜΠΟΜΙ και της ΣΤΟΓΙΑΝΚΑ, το γένος
ΠΕΤΡΟΒΑ, που γεννήθηκε στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (ΙΣΠΕΡΙΧ ΡΑΖΓΚΡΑΝΤ) και κατοικεί στην ΒΑΡΚΙΖΑ, θα έλθουν
σε γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βάρης.

Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ του ΗΛΙΑ και της ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ το γένος ΤΣΙΟΠΑΝΙΔΗ, που γεννήθηκε στην
Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ και η ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΜΑΡΓΙΤΣΑΣ, το γένος ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, που γεννήθηκε στο
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ και κατοικεί στην ΓΛΥΦΑΔΑ, θα έλθουν σε
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Γλυφάδας.
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...για την υγειά μας
Μοριακή Διατροφή. Η τροφή μου το Φάρμακό μου!
Μπορούμε να φέρουμε το σώμα μας στην Φυσική του Κατάσταση Λειτουργίας. «Φωτογραφήσαμε» το κύτταρο!
Πολλοί από εμάς έχουμε αναρωτηθεί γιατί κάποιες φορές το σώμα μας διορθώνει
κάποιες βλάβες, ενώ κάποιες άλλες όχι;
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε αυτούς τους μηχανισμούς;
Έχουμε τώρα τη δυνατότητα, μέσα από
εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας, να πραγματοποιήσουμε μετρήσεις, όχι απλά στο
αίμα, αλλά στο εσωτερικό των κυττάρων.
Το κύτταρο είναι η μικρότερη μονάδα του
ανθρώπινου οργανισμού.
Μπορούμε να επαναφέρουμε στο φυσιολογικό τον κάθε οργανισμό ως σύνολο,
αφού βελτιώσουμε την μονάδα που τον
αποτελεί.

• Διαβήτης
• Οστεοπόρωση

• Υπέρταση

Αρθριτικά: Οστεοαρθρίτιδα, η φθορά του χόνδρου που επικαλύπτει τις αρθρώσεις. Πρόκειται
για την πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας στους ηλικιωμένους. Είναι ζωτικής σημασίας να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για
τον οργανισμό σας. Όπως η βιταμίνη D, η γλουκοσαμίνη, ω-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνη C και τα-

Πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα στην
κλινική πράξη.
Δεν χρειάζεται να επικεντρωθούμε στο πρόβλημα όπως: τα παραπάνω κιλά, η χρονία κόπωση,
η κακή διάθεση, η αϋπνία, η κολίτιδα, η δυσκοιλιότητα, το άγχος οι αλλεργίες, αυτοάνοσα νοσήματα ή κάποιο άλλο νόσημα.
Αυτά είναι το αποτελέσματα της απόκλισης από
το φυσιολογικό. Πρέπει μόνο να επαναφέρουμε
το Φυσιολογικό για να έχουμε Υγεία.
Όσο ενισχύεται η Υγεία τόσο αποδυναμώνεται
η Νόσος.
Ποτέ η επιστήμη δεν είχε έρθει τόσο κοντά στο
να ενισχύσει τους μηχανισμούς αυτοΐασης του
οργανισμού!
Οι εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας μπορούν να
μας δώσουν ακριβείς πληροφορίες. Μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε εκείνα τα μικροθρεπτικά
συστατικά που είναι απαραίτητα για το κάθε
ατόμο ξεχωριστά.
Στη συνέχεια χορηγούμε στοχευμένα τα στοιχεία εκείνα που πραγματικά χρειάζεται το σώμα.
Δεν μιλούν πλέον για δίαιτες αλλά για Μοριακή
Διατροφή.
Σε μια εποχή, που το περιβάλλον και η αλλοίωση των τροφών έχουν επιφέρει επιδημίες, όπως
η παχυσαρκία, χρόνια νοσήματα, καρκίνος και
καταβολή, οι επιστήμες της βιοχημείας, της μοριακής βιολογίας, της διατροφολογίας και της
κλινικής ιατρικής, έρχονται να βοηθήσουν με
συνεχείς εξελίξεις και να φέρουν το σώμα μας
στη φυσική κατάσταση λειτουργίας του.
Τα τελευταία χρόνια ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός μελετών μας υποδεικνύουν ότι
απλές αλλαγές στο τρόπο ζωής όπως η διατροφή και η άσκηση είναι αποτελεσματικές θεραπείες για πολλά νοσήματα.
Αυτά τα επτά κοινά νοσήματα είναι:
• Αρθριτικά
• Χοληστερίνη
• Alzheimer, άνοια
• Κατάθλιψη

κτική χαμηλής φόρτισης άσκηση.
Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα όπου το σώμα σας αρχίζει να
επιτίθεται και να καταστρέφει από μόνο του τις
αρθρώσεις – σε μερικές περιπτώσεις καταλήγει
σε χρόνια καταστροφή και παραμόρφωση των
αρθρώσεων – μπορεί επίσης να βελτιωθεί σε
σημαντικό βαθμό χωρίς να καταφύγετε στο
φαρμακείο.
Ισχύουν τα παραπάνω για την οστεοαρθρίτιδα
πρέπει όμως να:
― Αποκλειστούν η ζάχαρη και τα δημητριακά.
― Να αυξηθούν οι μη επεξεργασμένες, υψηλής
ποιότητας τροφές, βιολογικές αν γίνεται
― Οι τροφές θα πρέπει να αναλώνονται όσο πιο
κοντά γίνεται στη φυσική τους μορφή
― Να προστεθούν αμινοξέα όπως η Lysine, η
Proline, και πολυφαινόλες που σταματούν
με φυσιολογικό τρόπο τη φλεγμονή.
― Θα πρέπει επιπλέον να διαχειριστεί και το
συναισθηματικό κομμάτι το οποίο είναι και
το υπόστρωμα της νόσου.
Χοληστερίνη: το θέμα της «καλής» και της «κακής» χοληστερίνης είναι πιθανόν ένας από τους
μεγαλύτερους ιατρικούς μύθους της εποχής
μας.
Η χοληστερίνη είναι ένα μόριο λίπους που παράγεται στο συκώτι και είναι απαραίτητο για
πληθώρα λειτουργιών στον οργανισμό. Για την
ανανέωση των κυττάρων, τη λειτουργία του
νευρικού συστήματος, μεγάλου αριθμού ορμονών, ως καύσιμο για τον καρδιακό μυ κ.ά.
Η χοληστερίνη μεταφέρεται στο αίμα σε μορφή
μεγάλων (καλών) και μικρών (κακών) μορίων. Τα
μικρά μόρια διεισδύουν πιο εύκολα και επικάθονται στο τοίχωμα των αγγείων ενώ τα μεγάλα
μεταφέρονται στο αίμα χωρίς να επικάθονται
στα τοιχώματα. Κανένα φάρμακο δεν επιδρά

στο μέγεθος αυτών των μορίων.
Ο καλύτερος τρόπος να μειώσετε τη χοληστερίνη είναι να αποφεύγετε τη ζάχαρη και τις τροφές από δημητριακά και επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Αυτό θα βελτιώσει το μεταβολισμό
σας και ο οργανισμός αντί να καίει υδατάνθρακες (ζάχαρη κ.λπ.) θα καίει λίπος.
Για να φέρετε την χοληστερίνη σας σε φυσιολογικά επίπεδα θα πρέπει να:
• Καλύψετε τις ανάγκες σας σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και κυρίως βιταμίνη C
• Να μειώσετε σημαντικά τη ζάχαρη και τους
επεξεργασμένους υδατάνθρακες (ψωμί, μακαρόνια, αναψυκτικά, πατάτες)
• Να ασκήστε καθημερινά
• Να αυξήσετε την λήψη ω-3 λιπαρών οξέων
Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό άρθρο Χοληστερίνη
Έκπτωση νοητικών λειτουργιών: η νόσος του
Alzheimer είναι μια επιδημία. Η σωστή δίαιτα και
η αποτοξίνωση του οργανισμού με το
detoxification program από βαρέα μέταλλα είναι
το Α και το Ω για μια ιδανική εγκεφαλική λειτουργία και την πρόληψη της νόσου του
Alzheimer.
Το να διατηρείται τα επίπεδα της ινσουλίνης
σας χαμηλά, η πρόσληψη Ω-3 λιπαρών οξέων, η
κατανάλωση περισσότερων λαχανικών και τροφών με υψηλό αντιοξειδωτικό δείκτη είναι διαιτητικές αλλαγές που μπορούν να προλάβουν
μια νοητική πτώση.
Η αποφυγή και απομάκρυνση του υδραργύρου
και του αλουμινίου παίζουν επίσης σημαντικό
ρόλο. Τα οδοντικά σφραγίσματα με αμάλγαμα
είναι μια από τις κύριες πηγές υδραργύρου, ενώ
κοινές πηγές αλουμινίου είναι τα αποσμητικά
για τον ιδρώτα που το περιέχουν και μαγειρικά
σκεύη.
Θα πρέπει να αποφεύγετε επίσης και τα εμβόλια κατά της γρίπης, καθώς περιέχουν υψηλές
δόσεις και υδράργυρου και αλουμινίου.
Κατάθλιψη: ο Dr. Μέρκολα αναφέρει ξεκάθαρα
ότι: "Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα δεν θεραπεύουν κατά κανένα τρόπο την αιτία της κατάθλιψης
σας. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε αυτό!" Αυτό δεν πηγάζει μόνο από την πείρα ενός
από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της
ολιστικής ιατρικής, αλλά και από επιστημονικά
στοιχεία όπως αναφέρει η σε άρθρο της The Wall
Street Journal, για μια πρόσφατη συνολική μελέτη η οποία ανακοινώθηκε στο πιο έγκυρο ιατρικό
στον κόσμο το NewEnglandJournalofMedicine
όπου συμπεραίνεται ότι τα αντικαταθλιπτικά
φάρμακα είναι λιγότερο αποτελεσματικά από το
εικονικό φάρμακο.
Για να χειριστεί κανείς το βασικό πρόβλημα λίγα πράγματα είναι πιο αποτελεσματικά από την
λήψη ω-3 λιπαρών οξέων σε συνδυασμό με
άσκηση που είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά σχετικά με τη κατάθλιψη .

Διαβήτης: Αυτό που θα έπρεπε να γνωρίζουν
όλοι σχετικά με το διαβήτη τύπου 2 είναι το
εξής: δύναται να προληφθεί πλήρως και είναι
σχεδόν πάντα ιάσιμος, χρησιμοποιώντας τίποτα
άλλο, παρά αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής.
Θα πρέπει λοιπόν:
• Να περιορίσετε ή να εξαλείψετε πλήρως τη ζάχαρη και τα δημητριακά από την διατροφή σας.
• Να ασκείστε τακτικά και έντονα
• Να αποφεύγετε τα τρανς λιπαρά
• Να λαμβάνετε άφθονα ω-3 λιπαρά
• Να απολαμβάνετε αρκετό ύπνο υψηλής ποιότητας κάθε βράδυ
• Να διατηρείτε ένα υγιές σωματικό βάρος
• Να αυξήσετε την πρόσληψη αντιοξειδωτικών
και ιδιαίτερα βιταμίνης C
Υπέρταση: η υπέρταση μπορεί να είναι ένας σοβαρός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη
καρδιαγγειακού νοσήματος. Μέχρι και το 90%
του πληθυσμού θα μπορούσε τελικά να προσβληθεί από αυτήν.
Οστεοπόρωση: όπως η άσκηση και η δίαιτα είναι
αποτελεσματικές σε συνδυασμό για να νικήσουν την παχυσαρκία, το ίδιο μπορεί να ειπωθεί
και για την οστεοπόρωση. Οι βιταμίνες D και Κ
είναι επίσης ζωτικοί παράγοντες.
Η δίαιτα είναι φυσικά, πολύ σημαντική για γερά
κόκκαλα. Θα πρέπει κανείς να τρώει άφθονα και
σωστά, για το σώμα του, λαχανικά. Μπορεί κανείς να τα παίρνει και ως χυμούς από λαχανικά.
Οι χυμοί λαχανικών είναι πλούσιοι σε βιταμίνη
Κ. Μια άλλη καλή πηγή είναι γάλα που έχει
υποστεί ζύμωση με κεφίρ*.
Η Πλήρης Διατροφική Αξιολόγηση (NutrEval),
μια απόλυτα εξειδικευμένη εξέταση μοριακής
βιολογίας, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και να
δώσει ακριβείς πληροφορίες ώστε να δούμε με
τι τροφές μπορούν να αντικατασταθούν οι υδατάνθρακες ανάλογα με την μεταβολική κατάσταση και την ιδιοσυγκρασία του καθενός ξεχωριστά. Τα Εργαστήρια Μοριακής Διατροφής
Nutrilabs το Detox Center μπορεί να παρέχει αυτή την εξέταση και στην Ελλάδα.
Οι ανεξάρτητοι δείκτες από κάθε εξέταση συνδυάζονται ιδανικά για να παρουσιάσουν με
ακρίβεια την ανάγκη του οργανισμού (και όχι τα
απλά επίπεδα στο αίμα) για κάποιο διατροφικό
στοιχείο, βιταμίνη ή ιχνοστοιχείο. Παρομοίως
εκφράζεται και ο κίνδυνος για την εκδήλωση
κάποιας ασθένειας.
* Ξυνόγαλα οφειλόμενο σε μύκητα με άπειρες ενεργητικές ιδιότητες, προερχόμενο αό τις παρακαυκάσιες περιοσές.

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς
Γεν. Δ/ντης Detox Center, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου UNI.NA.
Federico II
American Academy of Detoxification Specialists, American Holistic
Medicine Association
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Ημέρα άθλησης και ψυχαγωγίας
στο Μαραθώνα
Την Τετάρτη 18 Αυγούστου, εφτακόσια και πλέον παιδιά από τις γύρω πε-

των πολιτών στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρό-

ψυχής, δίνοντας την δυνατότητα
στους πολίτες να χαρούν έναν από
τους ομορφότερους τόπους της Αττικής.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε ξενάγηση των νεαρών φιλοξενούμενων στις

γνωριμία των παιδιών με τους αθλητές
και ενημέρωση για την Ακαδημία Κωπηλασίας, Κανόε –Καγιάκ η οποία θα
λειτουργήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Περιελάμβανε ακόμη αγώνα δρόμου
Βάδην του 1ου διεθνούς προπονητικού
κάμπ.
Στον αγώνα έλαβαν μέρος 80 κορυφαίοι αθλητές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Ξεχωριστή νότα στις εκδηλώσεις αποτέλεσαν τα αυτοκρατορικά μπαλέτα Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης (|Ρωσίας).

Ενα ωραίο “μάθημα” πήραν τα παιδιά από τα αθλητικά δρώμενα. Σε πρώτο πλάνο δεξιά ο δήμαρχος Σπύρος Ζαγάρης.

ριοχές του Μαραθώνα και τις κατασκηνώσεις, είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν μια ημέρα γεμάτη άθληση και
ψυχαγωγία.
Μία ημέρα που οργανώθηκε στα πλαίσια πλαίσια της ελεύθερης πρόσβασης

μιο Σχινιά, Μαραθώνα.
Να θυμίσουμε εδώ, ότι από τις αρχές
Ιουνίου το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο μετασχηματίστηκε σ’ένα σύγχρονο
πάρκο, το οποίο συνδυάζει τις λειτουργίες της ήπιας άθλησης και ανα-

Εκπληκτική εικόνα, στο γιόμα του ήλιου, οι αέρινες φιγούρες των μπαλέτων.

εγκαταστάσεις, έκθεση για την Κωπηλασία και το Κανόε –Καγιάκ, προβολή
ταινίας στο κέντρο πληροφόρησης,

Την όλη εκδήλωση διοργάνωσαν σε
συνεργασία το Υπουργείο Πολιτισμού,
ο Δήμος Μαραθώνα και ο ΣΕΓΑΣ.

Τρεις φορές στο βάθρο ο Ν.Ο.Β.
στο πρωτάθλημα “Ανοιχτής Θαλάσσης”
Εντυπωσιακή εμφάνιση σημείωσε η ομάδα της Σ.Ι.Α.Θ. στο Ράλλυ Ιονίου 2010, στο οποίο συμμετείχε με
πρώην αλλά και νυν μαθητές της !
Για πρώτη φορά "η Ανοικτή Θάλασσα" του
Ν.Ο.Β. ανεβαίνει τρεις φορές στο βάθρο, κατακτώντας 3 κύπελλα σε μια μόλις διοργάνωση.
Αναλυτικότερα, η "ΝΑΥΣΙΚΑ" κατέκτησε : τη 2η
θέση στη κατηγορία ORC Club 2 στο σκέλος
Πρέβεζα – Βασιλική Λευκάδας, τη 1η θέση στο
inshore (όρτσα-πρύμα) στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και τη 1η θέση στη Γενική Kατάταξη !

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργανώνει μια βραδιά με
ζωντανή μουσική, καλό φαγητό και χορό κάτω από τ’αστέρια
του καλοκαιρινού ουρανού, το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου.
Για κρατήσεις τραπεζιών και παραλαβή προσκλήσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Ομίλου έως 31 Αυγούστου Τηλ. 210-8962416

Καλλιτεχνική έκθεση στον Ν.Ο.Β.

Η χαρά για τους εκπαιδευτές της Σχολής, Μάκη και Δανιήλ,
είναι πολύ μεγάλη καθώς είχαν χρόνια το όνειρο να δουν
τη σημαία του Ν.Ο.Β να κυματίζει στα υψηλότερα σκαλιά
του βάθρου σε αγώνα Ανοικτής Θάλασσας.
Πολλά συγχαρητήρια σε όλο το πλήρωμα που κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για αυτή την επιτυχία, η οποία είναι
ήδη η δεύτερη στους λίγους μόλις μήνες επαναλειτουργίας
της Σχολής, μετά τη 2η θέση στον αγώνα "Πόρος 2010" !

Την 1η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια μίας ενδιαφέρουσας ομαδικής έκθεσης ζωγραφικής-γλυπτικής που θα
πραγματοποιήσει στους χώρους του Ν.Ο.Β το πολιτιστικό συγκρότημα ARTOWER AGORA, στις 7.30 μμ έως 10.00 μμ.
H έκθεση, που έχει τίτλο "Artwinds 2010" και αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια του συγκροτήματος να φέρει την τέχνη κοντά
στο ευρύ κοινό, θα διαρκέσει μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, από
19:30-22:00, και θα έχει ελεύθερη είσοδο.
Η έκθεση θα φιλοξενίσει έργα των γλυπτών Δ. Βλάσση, Αρ. Πατσόγλου και Δ. Φόρτσα όπως επίσης και έργα των ζωγράφων
Πασ. Αγγελίδη, Μ. Καλογνώμου, Τ. Καμπάνη, Μ. Κελαïδή, Μ. Κυριαζοπούλου, Χ. Μαύρου, Κ. Μενδρινού, Β. Πολίτη, Στ. Σαμακουρή, Έλ. Χαραλάμπους και Sidnea D’Amico
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Παγκόσμια πόλη, ο Μαραθώνας!
Είναι λυπηρό σε κάθε προεκλογική περίοδο για τους
ΟΤΑ, να γίνεται ένα κυνήγι “σκανδάλων” Δημάρχων και
Δημοτικών συμβούλων, που πολλές φορές πόρω απέχουν από αυτά.
Η πόλη του Μαραθώνα, έχει το σπουδαίο κεφάλαιο του
ονόματος, και αυτό “εκμεταλλεύθηκε” ο Δήμαρχος Σπύρος Ζαγάρης για να την αναδείξει παγκοσμίως με την μαραθώνια φλόγα.
Μη ξεχνάμε ότι ο Σπύρος Ζαγάρης υπήρξε αθλητής και
πρωταθλητής. Και οι αθλητές κρατούν μέσα τους για πάντα, την ευαισθησία, στην άθληση.
Μ’ αυτά τα “όπλα” ο Δήμαρχος Μαραθώνα κατάφερε ένα
μεγάλο επίτευγμα για την πόλη του· να αναδειχθεί παγκοσμίως.
Δουλεύοντας συστηματικά με τους συνεργάτες του και
την συνεργασία του ΣΕΓΑΣ η μαραθώνια φλόγα έγινε
σύμβολο ειρήνης!

τιμές σε κάθε πόλη που διοργανώνει μαραθώνιους δρόμους. Από την Αυστραλία και τον Καναδά, ως την Ουάσιγκτον και την Κοπεγχάγη, ζητούν την φλόγα του Μαραθώνα.
«Αυτό το τεράστιο άϋλο κεφάλαιο, είναι μοναδικός μοχλός ανάπτυξης για τον Μαραθώνα, ως γενέθλια πόλη
του μοναδικού ολυμπιακού αγωνίσματος που φέρει το-

Η ...ξεχασμένη πόλη του Μαραθώνα κατάφερε να παίξει
έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική διπλωματία
με διεθνείς σχέσεις που θα τις ζήλευαν ακόμα και Υπουργεία Εξωτερικών μεγάλων χωρών.
Από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τις ΗΠΑ, ως
την Ινδία, την Ρωσία, τον Λίβανο και πολλές ευρωπαϊκές
μεγαλουπόλεις η μαραθώνια φλόγα έγινε πρεσβευτής
του ελληνικού πολιτισμού, απασχολώντας τα διεθνή
ΜΜΕ.
Ο Δήμαρχος της Χιροσίμα, ανακήρυξε τον Δήμαρχο του
Μαραθώνα, Δήμαρχο για την ειρήνη και τα 2500 χρόνια
από την ιστορική Μάχη του Μαραθώνα, γιορτάζονται με

Σαρωνίδα: 24-08-2010
Αριθμ. Πρωτ: 3071
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Γ΄
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑ (ΘΑΛΕΙΑΣ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ,
ΓΕΝ. ΔΙ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠ: 225.545,59€ Με Φ.Π.Α 23%
ΤΜΗΜΑ: Τ.Υ.Δ.Κ.
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΧΡΗΣΗ: 2010
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Γ’ ΤΟΜΕΑ (ΘΑΛΕΙΑΣ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΟΥ) με ανοικτή διαδικασία
και κατά το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. Ο
συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α και με αναθεώρηση είναι
225.545,59€. Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 183.370,40 ευρώ εκ των οποίων τα 22.874,40 ευρώ είναι
απρόβλεπτα.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14-09-2010 του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 πμ.,
στα γραφεία της ΤΥΔΚ της Περιφέρειας Αττικής, Λεωφόρος Σπάτων 65
Γέρακας Τ.Κ. 15344. Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή
διαγωνισμού. Δε γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω πρωτοκόλλου.
3. Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι δύο
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, 09-09-2010 ημέρα Πέμπτη, από τα γραφεία της Κοινότητας Σαρωνίδας, με πληρωμή αντιτίμου 20,00€.
4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ
Α2, 1η, 2η τάξεως για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των 90 (ενενήντα) ημερολογιακών ημερών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 3.667 ευρώ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσού γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 210 ημερολογιακών ημερών.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Κοινότητας Σαρωνίδας, από το αρμόδιο υπάλληλο Ευάγγελο Βιτώρο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 22910-54444 & 22910-54891.
Ο Πρόεδρος
α/α
Αναστασία Μπιστίκα

πωνύμιο, αλλά και ολόκληρου του νέου Δήμου Μαραθώνα» δήλωσε ο δήμαρχος Σπύρος Ζαγάρης.
Επειδή ακούγονται διάφορα σχόλια για δαπάνες και έξοδα δημοτικά, των ταξιδίων
που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος γι’ αυτή τη μεγάλη
επιτυχία, μας ενεχείρισε σχετικό δελτίο τύπου και έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που υπογράφεται από την προϊσταμένη
Ιωάννου Αλεξάνδρα και γίνεται σαφές ότι τα έξοδα των
ταξιδιών προβολής της πόλης
και διεθνών σχέσεων (ταξίδια
της φλόγας, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, γεύματα, δεξιώσεις, δώρα κλπ) από το
2007 έως το 2010, ουδέποτε βάρυναν τον Δήμο (δημοσιεύεται φωτογραφικά).
«Ας σταματήσει επιτέλους η εκμετάλλευση για ένα γεγονός που μόνο οφέλη έφερε στο Μαραθώνα. Ετσι αποκτήσαμε διαπραγματευτική ικανότητα και έναν ακόμα μοχλό πίεσης στις διεκδικήσεις μας για την επίλυση των
χρόνιων προβλημάτων μας. Σ’ αυτή την προβολή οφείλουμε τα εκθέματα του μουσείου μας που εγκαινίασε ο
εξοχότατος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στην
διεθνή αναγνώριση οφείλουμε το ότι ο Μαραθώνας έγινε η έδρα του Καλλικράτειου δήμου παρά τα πληθυσμιακά κριτήρια και η επίτροπος πολιτισμού της Ε.Ε. έθεσε υπό την αιγίδα της τις επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου μας», δήλωσε με πικρία και αγανάκτηση ο δήμαρχος.

Με νίκη ξεκίνησε την χρονιά
ο Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ
Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος φιλικός αγώνας προετοιμασίας μεταξύ του Α.Ο.
Κυανούς Αστέρα Βάρης και
του Πανερυθραϊκού διάρκειας δύο 35λεπτών την
Τετάρτη 25/8.
Το ματς τελείωσε με σκορ 40 υπέρ του Κυανού Αστέρα
και τα τέρματα πέτυχαν οι:
- Γονατάς (25΄) μετά από
έξοχο συνδυασμό του
Σκουρλά με τον σκόρερ και
τον Μινάι που έβγαλε την
τελική ασίστ.
- Οικονομίδης (40΄), με
πλασέ μετά από κάθετη πάσα ακριβείας του Παναρίτη.
- Κολοβός (53΄), με αριστερό βολέ από το ύψος της
μεγάλης περιοχής μετά
από μεταβίβαση από την
γραμμή του άουτ του Παναρίτη που πλαγιοκόπησε
την άμυνα του Πανερυθραϊκού.
- Οικονομίδης (61΄) με πλασέ αφού απέφυγε τον τερματοφύλακα μετά από κάθετη μπαλιά 30 μέτρων από
τον Κολοβό.

Ενώ ευκαιρία χάθηκε στο
30’ λεπτό μετά από κεφαλιά του Σκουρλά όπου η
μπάλα προσέκρουσε στο
οριζόντιο δοκάρι.
Ο τεχνικός του Κυανού
Αστέρα Βάρης χρησιμοποίησε τις παρακάτω ενδεκάδες:
Α΄ημίχρονο:
Χανδρινός
(25΄Δήμας), Σιδηρόπουλος, Συμεωνίδης, Πλίτσης,
Μάρης, Μπουτσέλης, Στρατής, Γονατάς, Μινάι, Σακελλαρίου, Σκουρλάς.
Β΄ημίχρονο: Δήμας (45’
Θανόπουλος), Πάτσας, Παναρίτης, Ζορμπάς, Κοζής,
Αλούσης, Κολοβός, Μωρόγιωργας (60’ Χάλαρης),
Καρδαμίτσης, Κουτσιούμπας, Οικονομίδης.
Το επόμενο φιλικό παιχνίδι
του Κυανού Αστέρα θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Βάρης το Σάββατο
28/8/2010 στις 6:00μ.μ. Με
αντίπαλο την ομάδα των
Μελιοσίων.

Μπαίνοντας στην νέα αθλητική σεζόν οι ομάδες επανδρώνονται και επαναδιοργανώνονται.
Δύο αμυντικούς απέκτησε ο ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ,
τον Αλέξανδρο Πάτσο, από τον ΑΟ. ΠΑΠΑΓΟΥ και τον
Γιώργο Γονατά από την Καλλονή Λέσβου.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Το Δ. Σ της ΕΠΣΑΝΑ ανακοινώνει στα σωματεία που
μετέχουν στην Γ΄ και Δ΄ Εθνική και στην Α και Β΄
ερασιτεχνική κατηγορία την δημιουργία ανεξαρτήτου ομίλου «2ων ομάδων» στα αγωνιστικά, θεσμικά
και οικονομικά πλαίσια της Γ΄ κατηγορίας για τη σεζόν 2010-2011.
Ο πρωταθλητής του ανωτέρω δεν δικαιούται άνοδο
στην Β΄ κατηγορία για την τρέχουσα περίοδο.
Οι αγώνες του ανωτέρω ομίλου θα διεξάγονται Δευτέρα ή Κυριακή αναλόγως του προγράμματος και
της επιθυμίας των «1ων ομάδων».
Δεν δικαιούνται συμμετοχή στους αγώνες οι ποδοσφαιριστές που αγωνίσθηκαν προ 24ώρου στις «1ες
ομάδες».
Προϋπόθεση των ανωτέρω είναι η γραπτή εκδήλωση
ενδιαφέροντος από επαρκή αριθμό σωματείων της
ΕΠΣΑΝΑ ως τις 31/08/2010 (τα ενδιαφερόμενα σωματεία δεν θα έχουν έξοδα δήλωσης συμμετοχής
εφ’ όσον έχουν ήδη καταβάλει ετήσια συνδρομή).

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΓΙ’ ΑΥΤΗN ΤΗΝ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Ξεκινώντας πια αυτός ο προεκλογικός αγώνας, θεωρώ χρέος μου –και όχι αντιπολιτευτική πολιτικήνα φωνάξω για όλα αυτά που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια και που στιγμάτισαν την πόλη που
αγαπάμε. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι μόνο έτσι θα
καταφέρουμε να βγούμε από τα αδιέξοδα που δημιούργησε η δημοτική αρχή και θα προστατεύσουμε
την πόλη μας από τα χειρότερα.
Και ειλικρινά, θα κρατούσα τους τόνους της αντιπολίτευσης πολύ χαμηλά, αν έβλεπα από πλευράς των
δημιουργών αυτού του χάους, μια συνετή και ήρεμη
αποχώρηση από τα κοινά. Το θράσος φαίνεται ότι
περίσσεψε στους καιρούς μας. Δεν εξηγείται διαφορετικά, πως αυτοί που πρέπει να απολογηθούν
στο λαό της Βούλας εμφανίζονται τώρα ως κατήγοροι και τιμητές. Χρησιμοποιούν μάλιστα και μέσα
ανέντιμα, ψευδολογούν, λασπολογούν, κακοποιούν
την αλήθεια, στην προσπάθεια τους να με πλήξουν.
Δυστυχώς όμως όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι αυτής της
κατάστασης στη Βούλα, έχουν ρίξει τον λίθο στον
ένα και μοναδικό που λέγεται Δήμαρχος και βγαίνουν και προβάλλονται ως υπερασπιστές της Πόλης, με όραμα και δήθεν πολλές ιδέες. Και αυτό είναι ΑΝΕΥΘΥΝΟ. Αυτό είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ. Γιατί για
μια ακόμα φορά δείχνει ότι δεν υπάρχει αυτογνωσία
και αυτοκριτική, δεν υπάρχει καμία ντροπή γι’ αυτά
που έκαναν ή δεν έκαναν για εμάς και τα παιδιά
μας.
Πιστεύω πως οι επερχόμενες εκλογές είναι ίσως οι
πιο κρίσιμες για την ιστορική εξέλιξη και επιβίωση
της Βούλας. Τα γεγονότα που συνοδεύουν τη διοικητική μεταρρύθμιση «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα αλλάξουν γρήγορα τα δημοτικά δρώμενα, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες είναι τεράστιες και ποικίλες. Και
θα πρέπει να τις διεκπεραιώσουν άτομα που και ξέρουν και μπορούν. Άτομα ΥΠΕΥΘΥΝΑ. Άτομα που
θα σας κοιτούν κατάματα και αν μη τι άλλο θα σας
λένε την αλήθεια. Σύμβουλοι που θα αναλαμβάνουν
τις ευθύνες τους. Σύμβουλοι που θα είναι παρόντες
– θα ψηφίζουν- και θα είναι πραγματικά υπεύθυνοι
για την ψήφο τους.
Γιατί με κάθε επιείκεια δε δύναμαι να κατανοήσω,
πώς είναι δυνατό να είσαι πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, να αποφασίζεις και να φέρνεις όλες τις
αποφάσεις προς έγκριση, να ασκείς την ανώτατη
ουσιαστικά διοίκηση και μετά να μη γνωρίζεις τίποτα.
Και ερωτώ αυτούς τους κυρίους, που ξαφνικά θέλουν να μας πουν ότι έβαλαν το συμφέρον της Πόλης μας πάνω από τα προσωπικά τους συμφέροντα.
Ποιο είναι το έργο που όλα αυτά τα χρόνια επιτελέσατε στη Βούλα; Η διασπάθιση του χρήματος των
φορολογουμένων, η αδιαφάνεια, η περιθωριοποίηση
των συνδημοτών μας, η ανυπαρξία ουσιαστικού έργου, είναι ορισμένα μόνο από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη 12χρονη θητεία σας στο Δήμο. Και

ερχόσαστε τώρα κοινοί συκοφάντες και λασπολόγοι
να ζητάτε με περίσσιο θράσος την ψήφο των Βουλιωτών;
ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της 12ετούς θητείας σας:

ΤΙ ΕΡΓΟ ΑΦΗΣΑΤΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ;
― ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΙΩΤΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ;
― ΓΙΑΤΙ ΧΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ;
― ΓΙΑΤΙ ΧΑΣΑΤΕ ΤΟ 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ;
― ΓΙΑΤΙ ΑΦΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗ
ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ;
― ΓΙΑΤΙ ΔΩΣΑΤΕ 5 ΑΔΕΙΕΣ για ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ στην Β’ ΠΛΑΖ;
― ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΤΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ
CAMPING και στη συνέχεια ΕΠΙΤΡΕΨΑΤΕ να
εγκατασταθούν μέσα, εκατοντάδες ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ, ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ, με
αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι συνάνθρωποί μας
ακόμη και η υγεία τους, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΞΑΦΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΚΟΜΗ, ΜΕ ΜΟΝΟ ΚΙΝΗΤΡΟ
ΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΑΣ;
Και τελικά...
ΤΙ ΕΡΓΟ ΚΑΝΑΤΕ ΚΥΡΙΟΙ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ;
ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΑΞΑΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕ
ΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ και στο ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ, για να δηλώσετε ΟΤΙ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΥΤΟΙ προ της ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ.
Και ακόμα και για αυτό ψεύδεστε. Και λασπολογείτε για να κρύψετε την ΓΥΜΝΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ. ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ-ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ,
γιατί
― ΞΕΧΝΑΤΕ ΣΚΟΠΙΜΑ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ το πρόσωπο
Άγγελος Αποστολάτος ΟΔΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
― και ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
― και για ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ
ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ από εκείνα τα υπόγεια που
στεγαζόταν.

Στις σελίδες αυτές γράφτηκε με τη δική σας υπογραφή το έργο που ο Δήμαρχος Αποστολάτος έκανε στην πόλη που αγάπησε. Σε αυτές τις σελίδες
φαίνεται ξεκάθαρα το μεράκι του και τι είναι ικανός
να κάνει. Με δικά σας λόγια. Τότε που δε φανταζόσασταν ότι, θα με αναγκάσετε να ξανά- ανακατευτώ
με τα κοινά. Γιατί η δική σας καταστροφή και απραξία με έκανε να πονέσω και να ανασκουμπωθώ... για
την πόλη, για μας, για τα παιδιά μας.
Αυτά όλα τα ερωτήματα πλανώνται στους συνδημότες μας, που σας γνωρίζουν πλέον καλά. Μας γνωρίζουν όλους μας και μπορούν να επιλέξουν με δίκαιη και σωστή κρίση μεταξύ του έργου που αντιπροσωπεύουμε εμείς και της απραξίας που διακρίνει
και βαρύνει εσάς. Μεταξύ αυτών που επιζητούν το
γόνιμο και δημιουργικό διάλογο, όπως εμείς και αυτών που επιχειρούν με το ψεύδος και τη λασπολογία να σπιλώσουν τους αντιπάλους τους και να μειώσουν το έργο μας.
Πέραν, όμως, της ανικανότητάς σας, είστε και επικίνδυνοι για τον τόπο και τους δημότες, γιατί καταφεύγετε σε μεθόδους που είναι οριστικά και αμετάκλητα καταδικασμένες στη συνείδηση των συνδημοτών μας.
Και αυτό είμαι βέβαιος ότι θα το εισπράξετε στις
προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές.
Γιατί ο Νέος Ενιαίος Μεγάλος Δήμος απαιτεί
να ηγηθούν άνθρωποι που ΞΕΡΟΥΝ και ΜΠΟΡΟΥΝ.

Ήρθε όμως η ώρα να τελειώσουν τα ψέματα.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑ
Κύριοι, σας παραπέμπω στο λεύκωμα της Ιστορίας
της Βούλας του 2004, που δημοσίευσε ο Δήμος επί
των ημερών σας, όπου εκεί αναφέρονται τα έργα
και ημέρες Αποστολάτου για να σας αποδείξω ότι
πέραν της ανικανότητάς σας,
ΕΙΣΤΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ, ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΙ και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ.

με ευθύνη για Δημιουργία Αποτελεσματικότητα
Διαφάνεια Αξιοκρατία & Όραμα

Άγγελος Αποστολάτος

